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ACTA DA SESIÓN DO CONCELLO PLENO, CELEBRADA CON CARÁCTER
ORDINARIO O VINTEOITO DE XULLO DE DOUS MIL VINTEDOUS
SRES/AS ASISTENTES:
SRA ALCALDESA-PRESIDENTA:
D/Dª MARIAN FERREIRO DIAZ
SRES/AS CONCELLEIROS/AS:
D/Dª MANUEL ANTONIO RAMOS RODRIGUEZ
D/Dª NATALIA HERMIDA RICO
D/Dª JUAN PABLO MAURIZ ROMERO
D/Dª JOSE IBAN SANTALLA BORREIROS
D/Dª ROMAN ROMERO FRANCO
D/Dª GUILLERMO SANCHEZ FOJO
D/Dª JOSE OREONA BRA
D/Dª M.DEL MAR GOMEZ CASAL
D/Dª MARIA DE LA MERCED TAIBO REY
D/Dª GERMAN CASTRILLON PERMUY
D/Dª M.DEL MAR BLANCO ROCA
D/Dª JAVIER MARIA PEREIRA BECEIRO
D/Dª ANA VANESA BOUZAMAYOR VILLASUSO
D/Dª MARCOS LOPEZ BALADO
D/Dª ESTRELLA CASTRILLON VIDAL
D/Dª JOSE DAVID PITA BREIJO
D/Dª SANTIAGO GALEGO CASTRO
D/Dª OLAIA MARGARITA LEDO DIAZ
D/Dª EUGENIO CARBALLEIRA LOPEZ
NON ASISTE:
D/Dª CATALINA MARIA GARCIA BLANCO

Na casa do Concello de Narón, ás 09:00 do
vinteoito de xullo de dous mil vintedous,
baixo a presidencia da Sra.alcaldesa,
MARIAN FERREIRO DIAZ reúnese o
Concello Pleno para celebrar sesión
ordinaria. Asisten os/as corporativos/as que
se sinalan á marxe.
Actúa de secretario ALFONSO DE PRADO
FERNÁNDEZ-CANTELI, O SECRETARIO
XERAL.
Aberta a sesión de orde da presidencia
adoptáronse os acordos seguintes:

SRA. INTERVENTORA XERAL:
D/Dª MARIA DEL PILAR CANZOBRE MÉNDEZ
SR. SECRETARIO XERAL:
D/Dª ALFONSO DE PRADO FDEZ.-CANTELI.

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
Dada conta da acta da sesión anterior, o Concello Pleno deulle a súa aprobación.
2 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DE AXUDAS
FINANCEIRAS PARA A ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIAIS BÁSICAS. -Lida polo
secretario xeral a proposta que di así: Visto o informe emitido pola Xefatura do Servizo Sociocomunitario
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municipal, relativo á necesidade de adecuar o Regulamento de axudas financeiras de emerxencia para a atención de
necesidades sociais básicas ás novas circunstancias socioeconómicas, laborais e familiares das persoas en situación de
vulnerabilidade, e logo de recibido o informe xurídico emitido de conformidade pola xefatura do departamento de
Organización e Recursos Humanos (PER16I2MC), e visto o ditame favorable por maioría da Comisión Informativa
de Desenvolvemento da Actividade Social e Igualdade do 19 de xullo de 2022 (coas abstencións dos 3
representantes do PP e os votos a favor dos de TEGA -5- PSdeG-PSOE -1- e BNG -1-) o seu presidente propón ao
Pleno a aprobación dun novo Regulamento de axudas financeiras para a atención de necesidades sociais básicas, cuxo
texto se insire a continuación:

REGULAMENTO DE AXUDAS FINANCEIRAS PARA A ATENCIÓN DE
NECESIDADES SOCIAIS BÁSICAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local no seu artigo 25.2.k); a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
Administración local de Galicia, no seu artigo 80 apartado k), e a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, no
artigo 60.1 a) e b), atribúen aos concellos a creación, xestión e mantemento dos servizos sociais comunitarios básicos e específicos.
Asemade, o Decreto 99/2012 do 16 de marzo polo que se regulan os servizos sociais e comunitarios e o seu financiamento,
contempla no seu artigo 9 como Programa básico de servizos sociais o Programa de inserción social que “procure valorar, dar
resposta ou derivar ao recurso idóneo as persoas en situación de risco de exclusión social, aplicando tanto proxectos de intervención
personalizados ou de grupo como prestacións económicas específicas”. O artigo 23 b) especificamente di que os Servizos Sociais
Comunitarios Básicos “participarán, de acordo coa normativa de aplicación, no procedemento de asignación de prestacións
económicas de inclusión social, orientadas a satisfacer as necesidades pecuniarias básicas e a estimular a incorporación social e
laboral”.
A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e a convivencia de Galicia, acorde co principio de responsabilidade pública,
establece que se dispensará especial atención ás familias con dificultades derivadas da súa estrutura ou das súas circunstancias, e a
aquelas que se encontran en situación de especial vulnerabilidade ou en risco de exclusión social, atribuíndo ao municipio as
competencias na execución de programas e proxectos de atención ás familias, no marco da lexislación de réxime local e sectorial de
servizos sociais.
A Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, ten por obxecto establecer e regular un conxunto de medidas e
recursos específicos para as persoas en situación ou risco de exclusión social, co fin de mellorar a cohesión e a inclusión social en
Galicia. Nesta norma regúlanse, en concreto, as condicións de participación da cidadanía galega nos servizos e prestacións para a
inclusión social e, de xeito específico, a natureza e o exercicio do dereito de percepción da renda de inclusión social de Galicia
(RISGA) e das axudas de inclusión social (AIS), en tanto que prestacións económicas de carácter esencial dentro do Sistema galego
de servizos sociais, segundo o establecido no artigo 21 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. A
aplicación desta norma está dirixida a aquelas persoas que acorde co Sistema Galego de Servizos Sociais sexan valoradas como
persoas en situación ou risco de exclusión social, segundo os criterios establecidos no seu artigo 3.
O Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, polo que se define a Carteira de
servizos sociais de inclusión, como o instrumento mediante o que se relaciona ao conxunto de servizos e prestacións económicas
destinados a abordar as situacións persoais e familiares de vulnerabilidade, pobreza e/ou exclusión social é de aplicación a todas as
entidades públicas ou privadas recoñecidas polo órgano competente da Administración da Comunidade Autónoma para a prestación
de servizos sociais no ámbito da inclusión.
Abundando nestes preceptos legais, a Lei 19/2021, do 29 de maio, pola que se establece o Ingreso Mínimo Vital expón que España
é un dos países da Unión Europea cunha distribución da renda entre fogares máis desigual e concibe o IMV como unha ferramenta
para facilitar a transición dos individuos desde a exclusión social a unha situación de participación plena na sociedade. Desde este
punto de vista, as medidas pola inclusión social contempladas neste regulamento poden contribuír ao logro dese obxectivo
normalizador, e actuar de medidas facilitadoras cara á súa consecución.
Xa por último, o artigo 29 da Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas, modificou o artigo 2.2.a) da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que queda redactado como segue: “2. Non teñen carácter de subvención: a) As
prestacións previstas no artigo 2.4 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, destinadas a persoas físicas e as
prestacións autonómicas de natureza similar a estas ou de carácter asistencial.”. Polo tanto, a partir do 30/01/2021, data de entrada
en vigor da Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas, os concellos quedan expresamente habilitados, por
ministerio da lei, para xestionar prestacións económicas de carácter asistencial, sen ter que someterse ao réxime xeral da lei de
subvencións, de maneira similar a como xa se veñen xestionando desde hai anos as axudas de inclusión social (AIS) por parte da
administración autonómica. Sinalar que todas estas medidas teñen a pretensión de ser unha primeira resposta áxil e eficaz a
situacións carenciais na cobertura das necesidades básicas das persoas en situación de vulnerabilidade.
Tendo en conta o anterior, quedan excluídas deste regulamento outras axudas que, se ben contribúen a paliar situacións de
exclusión, polas súas características, non se considera que teñan carácter de axudas de “emerxencia”, e deben ser reguladas por
convocatoria pública, atendendo ás circunstancias concorrentes. Entre estas axudas están as de acometidas de auga e saneamento da
zona rural, o bonobús universitario, agasallos de nadal, e as demais axudas que non se contemplen neste regulamento.
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CAPÍTULO I.–OBXECTO, DEFINICIÓN, TIPOLOXÍA E PERSOAS BENEFICIARIAS
Artigo 1.- Obxecto
É obxecto deste regulamento o desenvolvemento dun conxunto de axudas e actuacións inmediatas dirixidas a favorecer a inclusión
social das persoas, corrixir desigualdades, colaborar na cobertura das súas necesidades básicas, evitar situacións de exclusión, así
como favorecer a autonomía e inserción social e laboral, desde unha perspectiva integral e normalizadora, no ámbito do concello de
Narón.
Artigo 2.- Definición
Son axudas económicas de carácter non periódico destinadas a paliar ou resolver, por si mesmas, ou complementariamente con
outros recursos e prestacións, situacións de emerxencia social. Servirán, así mesmo, para previr situacións de exclusión social e a
contribuír á integración social e inserción laboral.
Artigo 3.- Tipoloxía
As axudas económicas de emerxencia, atendendo ao procedemento de valoración e concesión, se clasifican en:
3.1.- Axudas que non precisan prescrición técnica para a súa concesión.
Serán aquelas axudas ás que poderán acceder as familias, unha vez acreditados os requisitos documentais que se establecen no
presente regulamento. Estas axudas son:
- Axudas para comedor escolar.
- Axudas para material escolar.
Non obstante non ser preciso prescrición técnica para a tramitación e concesión destas axudas, nos supostos en que a
documentación aportada non fose suficiente, ou fose incompleta, e así se considere necesario, a UTS correspondente poderá emitir
informe xustificativo da necesidade de concesión desta axuda.
3.2- Axudas que precisan prescrición técnica para a súa concesión.
Serán aquelas axudas que precisan valoración técnica das UTS para determinar a súa necesidade, importe a conceder, prazo de
xustificación, e outros extremos que se consideren necesarios. Estas axudas son:
- Axudas para a alimentación infantil pediátrica.
- Axudas económicas para a garantía da vivenda habitual.
- Axudas económicas para sufragar gastos derivados do uso da vivenda habitual.
- Axudas económicas para necesidades urxentes diversas.
- Axudas económica de apoio socio-educativo a menores.
- Axudas económicas para o aloxamento alternativo.
- Axudas económicas de apoio á inserción socio-laboral.
- Axudas económicas para situacións extraordinarias o catastróficas.
Artigo 4.- Persoas beneficiarias.
Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas ou familias empadroadas no Concello de Narón, cunha antigüidade de seis meses
á data da solicitude, coas excepcións que se contemplan neste regulamento, que se atopen nunha situación de vulnerabilidade, risco
ou exclusión e cumpran cos requisitos específicos esixidos neste regulamento para a súa concesión.
Para a consideración de situación de necesidade teranse en conta, entre outros, os seguintes indicadores xerais:
a) Ingresos insuficientes da unidade de convivencia.
b) Carecer de parentes con obriga legal de prestación de auxilio ou incapacidade real de prestalo.
c) Existencia de débedas da unidade de convivencia acumuladas, que provocan colapso da capacidade de supervivencia
familiar (débedas de alugamento da vivenda habitual, recibos de débeda de hipoteca da vivenda familiar, fornecementos, etc.).
CAPÍTULO II.– DEFINICIÓN, REQUISITOS E CONTÍA DAS AXUDAS SEN PRESCRICIÓN TÉCNICA
Artigo 5.- Axudas para comedor escolar
Son axudas destinadas a sufragar os custos de comedor escolar nos centros educativos concertados do Concello de Narón, en
función da renda da unidade de convivencia.
5.1.- Requisitos
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- Estar empadroado/a o/a neno/a no Concello de Narón.
- Estar matriculado/a nun centro educativo concertado dentro do termo municipal.
- A capacidade económica da unidade de convivencia non poderá superar o límite de ingresos anuais establecido no apartado 5.2.2.
5.2.- Contía
5.2.1 Para determinar a contía das axudas de comedor escolar, serán de aplicación os prezos públicos fixados pola Consellería de
Cultura, Educación e Deportes para cada curso académico.
5.2.2 Para ter dereito a axuda a capacidade económica da unidade de convivencia non poderá superar o límite de ingresos anuais
establecidos na seguinte táboa, referidos ao IPREM anual vixente, en función dos membros da unidade de convivencia:
Nº membros da unidade de convivencia
2
3
4
5
6
7 ou mais

Tope anual de ingresos
IPREM + 70%
IPREM + 90%
IPREM + 110%
IPREM + 130%
IPREM + 150%
IPREM + 170%

Os importes e baremos de ingresos poderán ser revisados anualmente por resolución de Alcaldía.
A estes efectos, para determinar a capacidade económica, terase en conta:
- Os ingresos de todos os membros da unidade familiar.
- A dedución dos gastos xustificados en concepto de aluguer ou amortización de hipoteca para compra a vivenda que constitúa o
domicilio habitual, se é o caso.
- Os gastos de vivenda teranse en conta sempre e cando ningún membro da unidade de convivencia dispoña en propiedade de
ningún outro ben inmoble que non sexa o seu domicilio habitual. Se o tivese, non se tería en conta eses gastos.
5.3.- Exclusións ou incompatibilidades
Quedarán excluídos desta axuda os alumnos e alumnas matriculados en centros públicos ou en centros concertados situados fóra do
termo municipal.
Esta prestación será incompatible con calquera outra para a mesma finalidade.
Artigo 6.- Axudas para material escolar
Son axudas destinadas a facilitar o acceso ao material didáctico e escolar das familias con alumado matriculado nos niveis de
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional, e
educación secundaria de adultos.
Entenderase como material didáctico e escolar:
- Dicionarios e outros materiais de consulta, cadernos, bolígrafos, e materiais miúdos de carácter académico.
- Instrumentos musicais, material informático e equipamento deportivo.
6.1.- Requisitos
- Estar empadroado/a o/a neno/a no Concello de Narón.
- Estar matriculado/a nun centro educativo nos niveis de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación
secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional, e educación secundaria de adultos.
- A capacidade económica da unidade de convivencia non poderá superar o límite de ingresos anuais establecido no apartado 6.2.1.
6.2.- Contía
6.2.1 A capacidade económica da unidade de convivencia non poderá superar o límite de ingresos anuais establecidos na seguinte
táboa, referidos ao IPREM anual vixente (incluídas as pagas extraordinarias), en función dos membros da unidade de convivencia:
Nº membros da unidade de convivencia
2
3
4
5
6
7 ou mais

Tope anual de ingresos
IPREM + 70%
IPREM + 90%
IPREM + 110%
IPREM + 130%
IPREM + 150%
IPREM + 170%
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Os importes e baremos de ingresos poderán ser revisados anualmente por resolución de Alcaldía.
A estes efectos, para determinar a capacidade económica, terase en conta:
- Os ingresos de todos os membros da unidade familiar.
- A dedución dos gastos xustificados en concepto de aluguer ou amortización de hipoteca para compra a vivenda que constitúa o
domicilio habitual, se é o caso.
- Os gastos de vivenda teranse en conta sempre e cando ningún membro da unidade de convivencia dispoña en propiedade de
ningún outro ben inmoble que non sexa o seu domicilio habitual. Se o tivese, non se tería en conta eses gastos.
As axudas concederanse segundo o nivel escolar do/a alumno/a, nos importe que figuran na seguinte táboa:
Importe da axuda (€)
80,00
90,00
100,00
190,00
150,00

Nivel escolar
2º Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria
Bacharelato e Formación Profesional
Centros de Educación Especial

CAPÍTULO III.–DEFINICIÓN, REQUISITOS E CONTÍA DAS PRESTACIÓNS CON PRESCRICIÓN TÉCNICA
Artigo 7.- Axudas económicas con prescrición técnica
Se regulan neste capítulo aquelas axudas económicas que requiren informe favorable da Unidade de Traballo Social (UTS) de
referencia ou, no seu caso, da Educadora Social adscrita a Servizos Sociais.
Se consideran axudas económicas de emerxencia suxeitas a prescrición técnica, as seguintes:
- Axudas para a alimentación infantil pediátrica.
- Axudas económicas para a garantía da vivenda habitual.
- Axudas económicas para sufragar gastos derivados do uso da vivenda habitual.
- Axudas económicas para necesidades urxentes diversas.
- Axudas económicas de apio socio-educativo a menores.
- Axudas económicas para o aloxamento alternativo.
- Axudas económicas de apoio á inserción socio-laboral.
7.1 Axudas para alimentación infantil pediátrica
Son axudas económicas destinadas a garantir a nutrición infantil, durante o primeiro ano de vida dos/as menores de familias con
recursos baixos ou insuficientes.
a)

Requisitos:

Será preceptiva a prescrición facultativa dun/dunha pediatra da sanidade pública que indicará a necesidade de alimentación
artificial, así a denominación do produto.
b)

Contía:

A contía desta axuda será o 90% do custo do produto prescrito.
7.2 Axudas económicas para garantía da vivenda habitual
Son axudas destinadas a sufragar os gastos de alugamento ou dos recibos mensuais de hipoteca da vivenda habitual, cando existan
garantías de continuidade na vivenda familiar.
Contía das axudas: a contía máxima a conceder será do 150% IPREM mensual (incluídas as pagas extraordinarias).
Poderase solicitar unha ou varias axudas por este concepto, sempre que a suma de todas elas non supere o límite máximo
establecido para este concepto.
Estas axudas será incompatibles con axudas periódicas doutras administracións para esta finalidade, agás situacións excepcionais,
que deberán de estar motivadas no informe técnico.
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7.3 Axudas económicas para sufragar gastos derivados do uso da vivenda habitual
Son axudas destinadas a sufragar diversos gastos derivados do uso da vivenda, como fornecementos, cotas da comunidade de
propietarios, seguro da vivenda etc.
Contía das axudas: a contía máxima polos gastos derivados do uso da vivenda será do 50% do IPREM mensual.
Poderase solicitar unha ou varias axudas por este concepto, sempre que a suma de todas elas non supere o límite máximo a
conceder establecido para este concepto.
7.4 Axudas económicas para necesidades urxentes diversas
Son axudas económicas a persoas e/ou familias en situación económica e/ou social desfavorable, destinadas á cobertura das
necesidades básicas ou a sufragar gastos de diversa natureza, de urxente necesidade, para finalidades distintas das outras prestacións
contempladas neste regulamento.
Contía das axudas: a contía máxima das axudas para necesidades urxentes diversas será o 100 por cento do IPREM mensual.
Poderase solicitar unha ou varias axudas por mesmo concepto, sempre que a suma de todas elas non supere o límite máximo
establecido para este concepto.
7.5 Axudas económicas de apoio socio-educativo a menores
Son axudas económicas ás familias con menores a cargo, incluídas no Programa de Educación Familiar Municipal, ou cunha
intervención socio-familiar pola UTS de referencia, destinadas a favorecer o correcto desenvolvemento social (campamentos de
verán, actividades deportivas, actividades de ocio e tempo libre…) e educativo (reforzo educativo, tecnoloxías aplicadas á
educación...).
Contía: a contía a conceder será o custe total da necesidade a satisfacer, cun límite de 400 euros.
7.6 Axudas económicas para o aloxamento alternativo
Son axudas destinadas a sufragar gastos de aloxamento alternativo con carácter temporal para persoas ou familias que se visen
privadas por razóns de catástrofe, saúde, en situación de risco inminente.
Contía: a contía desta axuda se determinará no informe social, en función da situación acontecida. O importe máximo será de
3.000,00€.
7.7 Axudas económicas de apoio á inserción socio-laboral
Son axudas destinadas a sufragar gastos derivados dos itinerarios formativos e laborais (gastos de desprazamento a cursos de
formación, carné de conducir cando sexa imprescindible para a inserción laboral, servizos de conciliación, materiais…).
Contía: a contía a conceder será o custe total da necesidade a satisfacer, cun límite de 400 euros.
Será indicador da necesidade da axuda contida neste epígrafe que sexan os/as solicitantes, persoas integrantes dun itinerario de
inserción socio-laboral.
Artigo 8.- Cálculo dos ingresos da unidade de convivencia
8.1.- Definición de unidade de convivencia
Entenderase por unidade de convivencia ao conxunto de persoas que convivan no mesmo marco físico e se atopen vinculadas coa
persoa solicitante por matrimonio ou calquera outra forma de relación análoga á conxugal, por adopción, acollemento ou
parentesco, ata o 4º grao por consanguinidade, ou ata o 2º por afinidade.
Considerarase que se trata de unidades de convivencia independentes, malia que compartan o mesmo domicilio, nos seguintes
casos:
-

Cando nunha unidade existan menores a cargo.

-

Cando estea conformada por persoas, con ou sen fillos, que se atopen en proceso ou situación de nulidade, divorcio ou
separación legal, ou ben de cese acreditado dunha relación análoga á conxugal.

-

Cando non exista ningún tipo de vinculación de parentesco nin de relación análoga á conxugal entre as persoas que
convivan.

-

Cando, por causas de forza maior, accidente ou desafiuzamento, unha unidade de convivencia se vexa obrigada a residir
con outra.

-

Con carácter excepcional, aqueles outros casos en que exista unha valoración técnica que recomende recoñecela como tal.
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8.2.- Definición de familia monoparental
Enténdese por familia monoparental o núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra
persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos ou fillas menores ao seu cargo, sempre que o outro proxenitor
non contribúa economicamente ao seu sustento (Lei 3/2011, de 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia).
8.3.- Cálculo dos ingresos
Valorarase o conxunto de ingresos percibidos por cada unha das persoas que constitúen a unidade de convivencia, procedentes de
retribucións, pensións, subsidios, salarios, rendas, ou calquera outro tipo de prestación ou ingreso, regular ou irregular, con
independencia da súa natureza, agás: a prestación familiar por fillo menor de 18 anos a cargo da Seguridade Social, a libranza para
coidados no contorno familiar e os complementos de axuda por terceira persoa (da pensión de gran invalidez do INSS, da PNC, PF
maiores de 18 anos e LISMI) e as axudas finalistas para distinto concepto do solicitado (becas de estudos, dietas de formación…).
Para obter a contía dos ingresos sumarase o conxunto dos ingresos netos obtidos nos últimos seis meses. A contía resultante
dividirase entre 6 para obter os ingresos mensuais. Desta contía descontaranse os gastos derivados do pago do alugueiro ou
amortización de hipoteca, segundo o caso, co límite de 300,00€ mensuais.
Nos casos nos que quede acreditado que no momento da solicitude non se cobra ningún tipo de ingresos ou a minoración destes
sexa do 50% dos ingresos que se estaban a percibir, terase en conta esta circunstancia para o cómputo dos ingresos, e posterior
aplicación da axuda que corresponda.
● Capital mobiliario: Entenderase que existen medios económicos suficientes para a valoración da concesión destas axudas, si o
capital mobiliario da unidade de convivencia supera o importe do IPREM mensual, tomando como referencia os movementos
bancarios dos últimos seis meses anteriores á solicitude.
O límite establecido incrementarase en función do número de membros da unidade familiar, tal como se recolle na táboa das contías
das axudas.
● Excepcións: A Comisión Técnica de Valoración das axudas económicas poderá valorar favorablemente e con carácter
excepcional aquelas solicitudes que, non cumprindo algún dos requisitos ou condicións esixidas nestas bases, presenten, ao seu
xuízo, circunstancias persoais, familiares ou socioeconómicas de especial gravidade que lle fagan precisar o beneficio regulado
nestas, tras un informe da UTS de referencia.
8.4.- Límite de ingresos segundo a composición da unidade de convivencia:
Número de membros na unidade de convivencia

Límite de ingresos económicos familiares

1 persoa

Ata o 100 % do IPREM

2 persoas

Ata o 125 % do IPREM

3 persoas

Ata o 150 % do IPREM

4 persoas

Ata o 175% do IPREM

A partir de 5 persoas aumentarase un 25% o limite de ingresos por cada membro
Poderase solicitar unha ou varias axudas contempladas nos artigos 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, sempre que non supere o límite máximo
establecido para cada un dos conceptos.
Excepcionalmente, e de forma extraordinaria, poderase superar o importe máximo anual establecido, sempre e cando concorran
circunstancias excepcionais a xuízo da Comisión técnica, previo informe da UTS correspondente.
Artigo 9.- Requisitos xerais para estas axudas
Os solicitantes deberán reunir os seguintes requisitos:
- Ser maior de 18 anos ou estar emancipado legalmente (ou ter iniciado o trámite legal de emancipación), agás situacións
de desamparo.
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- Estar empadroado no termo municipal de Narón cunha antelación mínima de seis meses á data da solicitude, segundo o
caso, excepto aqueles solicitantes que están acollidos en recursos de aloxamento institucional.
- Non superar o nivel de renda establecido no regulamento para cada axuda.
- Non dispoñer de bens de calquera tipo, ou dereitos, ou amosar signos externos, que impliquen a existencia de medios ou
bens suficientes para atender á necesidade para a que se solicita a prestación.
- Non ter acceso a outras prestacións doutras administracións públicas ou recursos propios que cubran a totalidade da
necesidade para a que se solicita a prestación.
- Non ter recibido entre tódolos membros da unidade de convivencia axuda/s económica/s municipais ata os límites
máximos establecidos no presente regulamento, nos doce meses anteriores, salvo naqueles casos excepcionais nos que por
necesidade sobrevida, requiran de atención urxente e inmediata.
- Non dispoñer de capital mobiliario que exceda o límite sinalado no artigo 8.3.
CAPÍTULO IV.– LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES, PRAZO E DOCUMENTACION
Artigo 10.- Lugar de presentación das solicitudes
As solicitudes para calquera tipo de axuda poderanse presentar, xunto coa documentación correspondente:

-

Na sede electrónica, conforme ao modelo oficial.
No Rexistro Xeral do Concello de Narón, conforme ao modelo oficial facilitado polo Concello.
Por calquera outro dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.
De maneira excepcional, os expedientes poderán ser incoados de oficio, cando concorran circunstancias graves, extraordinarias ou
urxentes que así o aconsellen. Neste caso, o informe social substituirá á solicitude, e terá carácter de inicio do expediente.
Artigo 11.- Prazo para solicitar
O prazo de presentación das solicitudes de axudas sen prescrición técnica, tendo en conta a súa finalidade poderán presentarse a
partir do 1 de xullo de cada ano, para dar cobertura ás necesidades do seguinte curso escolar, e como data máxima ata o 30 de abril
do curso corrente.
O prazo de presentación de solicitudes para calquera tipo de axuda con prescrición técnica, contempladas no artigo 7, permanecerá
aberto durante todos os días hábiles do ano, atendendo á necesidade de dar cobertura a situacións ou necesidades sociais de urxente
resolución.
Artigo 12.- Documentación necesaria para as axudas sen prescrición técnica
- Solicitude, segundo modelo oficial, debidamente cuberta.
- DNI, ou documento de identificación equivalente da persoa solicitante.
- Libro de familia.
-Declaración da renda de todos os membros da unidade de convivencia, maiores de 16 anos, ou, no caso de non estar obrigados a
facela:
o Certificado de imputación de rendas de Facenda de todos os membros da unidade de convivencia.
o No caso de pensionistas: certificado do organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe.
o No caso de desempregados: certificación do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego e percepción
de prestación, de ser o caso.
o No caso de estar traballando: contrato de traballo e das últimas dúas nóminas das persoas maiores de 16 anos
que realicen actividades laborais.
o No caso de inactivos: documento do SPE acreditativo de non estar inscrito como demandante de emprego das
persoas maiores de 16 anos.
- Resumen dos movementos bancarios dos últimos seis meses, emitido pola entidade bancaria, de todas as contas bancarias das que
sexan titulares os membros da unidade de convivencia.
- Contrato de alugueiro ou hipoteca da vivenda habitual e recibos dos últimos tres meses, para ser obxecto de dedución.
- Resolución xudicial de separación/divorcio/alimentos, ou de medidas provisionais, ou xustificante de ter presentado a demanda,
de ser o caso.
- Certificado conforme o/a alumno/a figura matriculado/a no curso escolar.
- Outros específicos requiridos polo Concello segundo as circunstancias ou necesidades para a correcta valoración da solicitude.
O Concello unirá ao expediente documento acreditativo do empadroamento ou se é o caso, de residencia.
No caso de que a capacidade económica da unidade de convivencia experimentase unha minoración significativa en relación coa
que consta na declaración do IRPF do último exercicio, os/as interesados/as terán que manifestar esta circunstancia e acreditar a
nova situación económica achegando a documentación xustificativa correspondente aos tres últimos meses inmediatamente
anteriores á data da solicitude.
Aquelas persoas solicitantes que sexan beneficiarias da RISGA ou do IMV quedarán exoneradas de presentar esta documentación,
cando consten debidamente acreditadas as circunstancias no expediente do Servizo Sociocomunitario.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Na solicitude de axuda para comedor escolar deberase especificar, obrigatoriamente, os días da semana nos que se vai facer uso do
servizo de comedor, que servirá de base para o cálculo do importe da axuda que se solicita.
Artigo 13.- Documentación para as axudas con prescrición técnica
- Solicitude de axuda, segundo modelo oficial, debidamente cuberta.
- Fotocopia do DNI, ou, no caso de ser estranxeiro, NIE, tarxeta de residencia ou pasaporte.
- Fotocopia do Libro de Familia.
- Libro de saúde do/a neno/nena beneficiario/a da axuda (só nos supostos de alimentación infantil).
-Declaración da renda de todos os membros da unidade de convivencia, maiores de 16 anos, ou, no caso de non estar obrigados a
facela:
o Certificado de imputación de rendas de Facenda de todos os membros da unidade de convivencia.
o No caso de pensionistas: certificado do organismo pagador acreditativo das prestacións que percibe.
o No caso de desempregados: certificación do SPE acreditativa de estar en situación de desemprego e percepción
de prestación, de ser o caso.
o No caso de estar traballando: contrato de traballo e das últimas dúas nóminas das persoas maiores de 16 anos
que realicen actividades laborais.
o No caso de inactivos: documento do SPE acreditativo de non estar inscrito como demandante de emprego das
persoas maiores de 16 anos.
.
- No caso de ser autónomo, declaracións trimestrais 130 e 303 dos 3 últimos trimestres.
- Xustificante bancario ou resumo dos movementos bancarios dos últimos 6 meses emitido polas entidades bancarias de
referencia, de todos os membros da unidade convivencia de ingresos dos últimos seis meses.
- Declaración xurada de ingresos e de capital da unidade de convivencia, das axudas que se teñen solicitadas ou se teñen
pensado solicitar polos mesmos conceptos.
- Resolución de separación/divorcio/alimentos, segundo o caso.
- Outros específicos requiridos polo Concello segundo as circunstancias ou necesidades para a correcta valoración da
solicitude.
- Modelo T-TES-01 de datos bancarios.
O Concello unirá ao expediente o documento de empadroamento, ou, se é o caso, informe de residencia.
Aquelas persoas solicitantes que sexan beneficiarias da RISGA, IMV ou que a súa circunstancia socio-económica xa
estivera valorada no expediente de Servizos Sociais, quedarán exoneradas de presentar esta documentación, cando consten
debidamente acreditadas as circunstancias no expediente do Servizo Sociocomunitario
CAPÍTULO V.–PROCEDEMENTO DE TRAMITACIÓN, CONCESIÓN, NOTIFICACIÓN E PAGO
Artigo 14.- Procedemento
14.1.– Corresponderá ao Servizo Sociocomunitario municipal a instrución dos expedientes, que recibirá as solicitudes e comprobará
os requisitos esixibles e a documentación acreditativa, e de ser o caso, poderá requirir á persoa solicitante para que proceda a
emendar os erros e/ou achegue os documentos preceptivos no prazo de 10 días hábiles, apercibíndoa de que, de non facelo así,
teráselle por desistida da súa petición, despois da corresponde resolución, de conformidade co establecido no artigo 21 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
14.2.– A unidade administrativa do Servizo Sociocomunitario responsable da tramitación do expediente, incorporará os informes
técnicos necesarios para a resolución do expediente, e poderá solicitar doutros departamentos e organismos municipais os informes
de constatación das circunstancias do solicitante (de residencia ou convivencia á Policía Local, etc.), para efectuar as
comprobacións oportunas sobre a veracidade dos datos declarados polos interesados. Igualmente, poderá requirirlles a estes as
aclaracións que se considere necesarias.
14.3.- O órgano competente para resolver a concesión/denegación das axudas contempladas neste regulamento será a Alcaldía, ou
Concellería/Xunta de Goberno Local, en quen delegue.
14.4.- No caso das axudas contempladas nos artigos 5 e 6 deste regulamento, unha vez Instruído o expediente emitirase informe de
avaliación provisional, e os expedientes serán remitidos á Comisión de Valoración Técnica.
O órgano instrutor, á vista do ditame da Comisión de Valoración Técnica, formulará unha proposta de resolución ao órgano
competente, gasto que previamente será fiscalizado pola Intervención Xeral, que conterá a proposta no sentido que proceda
(concedida ou denegada), o/a solicitante, e ademais:
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- Para a axuda de comedor escolar: a bonificación individual de cada beneficiario/a, o número de días semanas
concedidos, o importe máximo da axuda para cada período escolar do exercicio económico correspondente, e o importe máximo
total da axuda.
- Para a axuda de material escolar: alumno/a beneficiario/a, nivel educativo da axuda, e o importe da mesma.
Na resolución das axudas denegadas farase constar as causas de denegación: non estar empadroado/a, superar os ingresos, outras
causas.
A resolución de concesión/denegación será notificada ás persoas interesadas, e practicada no domicilio indicado na solicitude.
Unha vez concedidas as axudas para comedor escolar, se remitirá a cada centro escolar concertado unha relación de todo o
alumnado que resultou beneficiario das axudas, con indicación do período, número de días semanais concedidos e do importe da
axuda que lle foi concedida.
14.5.- No caso das prestacións contempladas no artigo 7 deste regulamento, unha vez Instruído o expediente e á vista da
documentación e do informe proposta da UTS correspondente, ditarase resolución polo órgano competente de concesión ou
denegación da prestación solicitada, gasto que previamente será fiscalizado pola Intervención Xeral.
A Comisión de Valoración Técnica reunirase no caso de necesidade de coordinación ou unificación de criterios na
concesión/denegación das axudas, e nos casos excepcionais aos que se refire o regulamento, emitindo a UTS de referencia o
informe correspondente, a proposta da Comisión de Valoración.
A resolución deberá ditarse no prazo máximo de 1 mes a partir da data da solicitude, agás que sexa necesario requirir datos aos
solicitantes, e se paralice o procedemento por tal causa, nos termos establecidos no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Na notificación que se practique aos beneficiarios das axuda indicaranse de forma expresa as condicións que haberá que cumprir
para facer efectivo o cobro da axuda.
14.6.- En todo caso, as axudas concederanse en función dos orzamentos dispoñibles no Concello na aplicación orzamentaria
correspondente. Por este motivo, non bastará para percibir a axuda con que o solicitante reúna os requisitos esixibles, senón que é
preciso que exista dotación orzamentaria, adecuada e suficiente.
14.7.– O silencio administrativo terá carácter desestimatorio.
14.8.- As resolucións que diten poñerán fin á vía administrativa e contra elas poderán interpoñerse os seguintes recursos, sen
prexuízo de que os interesados poidan exercitar calquera outro que consideren procedente:
a) Recurso potestativo de reposición ante o/a alcalde/sa – presidente do Concello de Narón, no prazo dun mes, se o acto
fose expreso. Se non o fose, o prazo será de tres meses, e contarase a partir do día seguinte en que se produza o acto presunto.
b)Recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo correspondente, no prazo de dous
meses contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se fose expresa, ou de seis meses contados a partir do día
seguinte a aquel no que se produza o acto presunto. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015,
de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Artigo 15.- Comisión de Valoración Técnica
A Comisión de Valoración Técnica estará formada por:
15.1.- Para as axudas sen prescrición técnica:
- A Concelleira delegada da área correspondente
- A Xefa do Servizo Sociocomunitario
- Un Técnico de Xestión do Servizo Sociocomunitario
15.2.- Para as axudas con prescrición técnica:
- As Unidades de Traballo Social
- A Educadora Social adscrita a Servizos Sociais.
- A xefa do Servizo Sociocomunitario.
Artigo 16.- Pago da axuda
A contía, finalidade e forma de pago das prestacións concedidas serán as que se determinen na resolución.
16.1.- Axudas para comedor escolar: a axuda concederase á familia e pagarase directamente polo Concello á empresa que preste o
servizo de comedor escolar do centro concertado do Concello de Narón. A empresa que preste o servizo a cada un dos centros,
emitirá unha factura mensual, na que se detallen os/as beneficiarios/as, o tanto por cento bonificado, o total de días de asistencia
do/a beneficiario/a no mes que se está a facturar, e o importe que debe aboar o Concello por cada neno/a.
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O importe total do pago ordenado á empresa, por centro educativo, non poderá superar o importe das axudas concedidas
correspondentes aos/ás nenos/as que resultaron beneficiarios/as das mesmas, e que previamente foi comunicado a cada centro
docente.
16.2.- Axudas para material escolar: a axuda concederase ao/á solicitante e o pago realizarase mediante a entrega dun “vale”,
asinado polo órgano competente, que será presentado en calquera dos establecementos do termo municipal de Narón nos que se
admita esta forma de compra, para poder adquirir o material escolar que o/a solicitante demande, e polo importe máximo que figure
no referido “vale”, que coincidirá co importe da axuda outorgada.
O “vale” no que figurará como titular o/a solicitante caducará no prazo que no mesmo quede indicado, non podendo ser
fraccionado, é dicir, o importe total de cada vale só poderá ser utilizado nun único establecemento e por unha soa vez.
O comerciante que subministre o material deberá expedir factura ao Concello, que deberá cumprir cos requisitos que no “vale” se
indican.
16.3.- Axudas con prescrición técnica: poderán ser perceptores da axuda, segundo os casos:
- O/a propio/a solicitante e/ou beneficiario/a da prestación.
- As entidades ou persoas designadas para a súa percepción, así coma os destinatarios últimos (acredores da débeda do solicitante
ou provedor de bens ou servizos) da prestación recoñecida, debendo ser nestes casos o pago directo.
Artigo 17.- Obrigas das persoas beneficiarias e perceptoras
As persoas solicitantes das prestacións teñen as seguintes obrigas:
- Comunicar ao Servizo Sociocomunitario todas aquelas variacións que houbese na súa situación socio-familiar que
poidan modificar as circunstancias que motivaron a solicitude.
- Destinar a cantidade percibida aos fins para os que a prestación foi concedida, debendo xustificarse na forma e tempo
que se lle indique.
- Reintegrar os importes concedidos, total ou parcialmente, cando non se apliquen, total ou parcialmente, para os fins para
os que se concedeu.
Artigo 18.- Causas de denegación
Poderán ser denegadas aquelas solicitudes nas que, a pesar de cumprir cos requisitos establecidos no artigo 6 poida concorrer
algunha das seguintes circunstancias:
- O obxecto da solicitude non é considerado de primeira necesidade.
- Que a axuda solicitada non sexa adecuada para a resolución da problemática exposta ou que a súa concesión non sexa
suficiente para a resolución da problemática expresada consonte informe da traballadora social.
- Que non exista consignación adecuada e suficiente para a atención da solicitude.
- Non ter debidamente xustificadas axudas concedidas con anterioridade.
-Ser debedor de reintegro de axudas anteriores.
- A persoa solicitante asume gastos non compatibles cunha situación de necesidade.
CAPÍTULO VI.- XUSTIFICACIÓN, REINTEGRO E REVOGACIÓN
Artigo 19.- Xustificación
19.1.- As axudas sen prescrición técnica non precisan de xustificación, tendo en conta a forma de pago.
19.2.- As axudas con prescrición técnica, a excepción das de alimentación infantil que se pagan directamente polo Concello ao
provedor, deberán ser xustificadas no prazo e forma indicados na resolución de concesión, para a comprobación do destino do
importe concedido para a necesidade solicitada. De non establecerse prazo, deberá ser xustificada no prazo máximo de dous meses,
contados desde o día seguinte á data de pagamento da axuda, aportando para iso os documentos de gasto, advertíndolle que de non
facelo se tramitará o correspondente expediente de reintegro do importe total ou parcial da axuda concedida.
A xustificación da axuda concedida presentarase no modelo oficial facilitado polo Concello, na forma establecida no artigo 10 deste
regulamento, xunto coa documentación que consta na resolución de concesión.
Unha vez comprobada a documentación acreditativa, e de ser o caso, requirirase para que no prazo de 10 días hábiles emende a
solicitude ou complete a documentación preceptiva (art. 68.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo
Común das Administración Públicas).
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Presentada a xustificación, a UTS de referencia emitirá informe no que constará se a solicitude foi presentada en tempo e forma, así
como si está xustificada a axuda total ou parcialmente e, se é o caso, a cantidade a reintegrar.
Si non se presentase a xustificación en tempo e forma, o órgano instrutor requirirá á persoa beneficiaria para que presente a
xustificación no prazo de 10 días. Transcorrido dito prazo, evacuado ou non o trámite conferido, a UTS de referencia emitirá
informe nos termos establecidos no apartado anterior, e se iniciará o procedemento de reintegro correspondente, de ser o caso.
Artigo 20.- Revogación e reintegro da axuda
20.1.- Serán causas de revogación:
- Desaparecer a causa para a que foi concedida a axuda.
- Deixar de reunir os requisitos esixidos.
- A ocultación de información que de ser facilitada alteraría a concesión da axuda.
20.2.- Serán causas de reintegro total, ou parcial, da axuda concedida:
- Incumprimento da obriga de xustificar a axuda.
- Non destinar a axuda, total ou parcialmente, á finalidade para a que se concede.
CAPÍTULO VII.–AVALIACIÓN E SEGUIMENTO
Artigo 21.- Avaliación sistemática de calidade.
1.- Para garantir a adecuación destes instrumentos de axuda financeira aos obxectivos previstos, así como para efectuar estudos e
optimizar criterios de aplicación, e mesmo coa finalidade de acadar unha máxima calidade nos procesos, créase a Comisión Técnica
de Prestacións Financeiras Sociais Municipais.
2.– A Comisión Técnica estará composta por: As UTS, a Educadora social adscrita a Servizos Sociais, a xefatura do Servizo
Sociocomunitario, coordinadora da Comisión.
Así mesmo poderán formar parte de maneira puntual, a petición do xefe do servizo, outro persoal técnico Sociocomunitario.
3.– As función da Comisión de Valoración Técnica son:
- Revisar os criterios de aplicación e interpretación para homoxeneizar o seu tratamento e enfoque.
– Revisar, contrastar e/ou estudar a aplicación do presente regulamento para optimizar a calidade da prestación.
-Estudar as posibles modificacións do regulamento, ou adaptacións ás necesidades cambiantes da cidadanía, coa
finalidade de elevar as propostas que correspondan á Concellería de Acción Social.
– Emitir ditame no caso de necesidade de unificación de criterios, e nos casos excepcionais aos que se refire o
regulamento.
4.– A Comisión Técnica poderá reunirse con carácter extraordinario cando a situación de urxencia o requira. Esta urxencia
determinarase pola UTS que xestione o caso, e o Xefe de Servizo Sociocomunitario.
Disposicións derradeiras.
Primeira.–Todas as referencias ao IPREM, mensual ou anual, entenderanse referidas a este indicador, computado con pagas
extraordinarias.
Segunda.–Facúltase ao alcalde-presidente do Concello a ditar cantas disposicións sexan precisas para o desenvolvemento do
presente regulamento.
Terceira.–O presente regulamento entrará en vigor unha vez publicado enteiramente o seu texto no BOP e así que transcorra un
prazo de 15 días ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
transcorrido o cal, sen haber alegacións, entenderase definitivamente aprobado.
Disposición derrogatoria.
Este regulamento derroga expresamente o anterior, publicado no BOP de 19 de agosto de 2014, así como calquera modificación
posterior do mesmo texto

DEBATE
-Sr.Romero Franco: bos días a todos e a todas. Neste caso se trae este regulamento debido a que
dende o 2014, a Xunta, o proceso de tramitación destas axudas eran tramitadas e outorgadas como
subvencións; neste caso se decidiu que o proceso non sexa tramitado así e simplemente ese texto
do regulamento para adaptar a esa nova situación. E nada máis. Grazas.
-Sr.Pereira Beceiro: bos días a todos e a todas. Bos días Sra.alcaldesa.
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Bueno, o noso grupo municipal vai apoiar este punto do pleno, máis queríamos comentarlle a
sabendas de que vostede é unha persoa moi ocupada, non pode estar en todos os sitios, pero si de
verdade queremos facer de Narón cidade, temos que cuidar tanto as formas … tanto o continente
como o contido. E quizais sería bo un pequeno tirón de orellas á concelleira ou concelleiro
responsable. O texto precisa dunha normalización. O que non pode ser é que nun punto falemos de
IPREM máis o 80%, noutro punto falemos de 140% do IPREM, por dicir, 2 cantidades así.
A verdade é que a impresión é que esto tolea á veciñanza, parece que está feito dun copia e pega
de varios textos diferentes e eso denota que o concelleiro ou concelleira que o leva que non o leu.
Soamente faltaba que o tamaño do texto ou da letra e o tipo de letra , que si Arial ou Times New
Roman ou o que sexa que fóra diferente; entón cremos que é importante, tanto o contido, pero
tamén as formas, e é unha pena que o texto esté así. Moitas grazas.
-Sr.Romero Franco: agradecemos o detalle, trasladarémosllo á funcionaria que se encargou deste
documento, seguramente que recibirá a información moi gustosamente. Grazas.
-Sr.Pereira Beceiro: eso está moi ben, pero o problema non é da funcionaria, o problema é do
concelleiro ou concelleira que logo lle dá o visto bo. Non metamos aos funcionarios nesto, nin
queramos decir palabras ambiguas. Esto é un problema do concelleiro, que para eso ten que
traballar e os funcionarios o fan ben, pero son pequenas cousas que creo que merece a pena para
outros anos agora que xa está así, pois facelo todo igual.Grazas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou
a proposta transcrita.
3 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DE RÉXIME
INTERIOR DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE NARÓN. -Lida
polo secretario xeral a proposta que di así: Visto o informe emitido pola Xefatura do Servizo
Sociocomunitario municipal no que, á vista das importantes modificacións introducidas pola Xunta de Galicia en
materia de escolas infantís, se deixa constancia da necesidade de adaptar o Regulamento Municipal do Servizo das
Escolas Infantís Municipais onde se recollan estas modificacións para adaptarse ás novas circunstancias
socioeconómicas, laborais e familiares que redunden nunha mellora da conciliación da vida familiar e laboral, e logo
de recibido o informe xurídico emitido de conformidade pola xefatura do departamento de Organización e Recursos
Humanos (ASI16I0IK). Visto o ditame favorable por asentimento da Comisión Informativa de Desenvolvemento da
Actividade Social e Igualdade do 19 de xullo de 2022 o seu presidente propón ao Pleno aprobación do Regulamento
de Réxime Interior das Escolas Infantís municipais do Concello de Narón, cuxo texto se insire a continuación:

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS
DO CONCELLO DE NARÓN
INDICE
INTRODUCIÓN
1. Obxecto
2. Normativa aplicable
CAPÍTULO I. DATOS DO CENTRO
1.

Datos identificativos dos centros

2. Titularidade
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3. Autorizacións
4. Tipo de xestión
CAPÍTULO II. FUNCIONAMENTO
1. Definición
2. Obxectivos das escolas
3. Capacidade
4. Calendario e horarios de funcionamento
5. Servizos básicos que ofertan as escolas
6. Sistemas de admisión e baixas
7. Procedemento de ingreso
8. Causas de baixas
9. 0Período de adaptación
10. Réxime de saídas
11. Horario de visitas
CAPÍTULO III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA
1. Organización interna
2. Procedemento para substitucións e imprevistos do persoal
CAPÍTULO IV. NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL
1. Organigrama das escolas
2. Estrutura organizativa
3. Relación de persoal
4. Dereitos e obrigas do persoal
5. Funcións e responsabilidades de cada persoa.
CAPÍTULO V. NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS/AS
1. Dereitos dos/das nenos/as
2. Normas de funcionamento
1.

Normas de saúde

2.

Normas de hixiene persoal

3.

Normas de alimentación

4.

Normas de vestiario

5.

Normas de convivencia
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6.

Uso das dependencias e do material

7.

A lingua

8.

Fomento da igualdade entre nenos e nenas

CAPÍTULO VI. NORMATIVA REFERENTE Á FAMILIA
1. Dereitos e obrigas dos/das pais/nais, titores/as e representantes legais
2. Participación e relación cos/coas pais/nais, titores/as ou representantes legais
3. Instrumentos de información para as familias
CAPÍTULO VII. RÉXIME DE COBRAMENTO
1. Matrícula
2. Pago da taxa
3. Réxime de actualización de prezos
4. Forma e período do pago
5. Documento xustificativo
6. Ausencias/vacacións
CAPÍTULO VIII. NORMATIVA REFERENTE Á INFRAESTRUTURA DO CENTRO

1. Medidas de seguridade e hixiene

INTRODUCIÓN
1. OBXECTO
As escolas infantís municipais de Narón son unhas escolas dedicadas a nenos e nenas de 0-3 anos para cubrir as
necesidades educativo-sociais existentes na actualidade, pretendendo axudar á conciliación da vida laboral e familiar
de todos aqueles pais e nais que teñen fillos en idades temperás (0 a 3 anos) .
O presente regulamento ten por obxecto a regularización do servizo de escola infantil (0-3 anos, primeiro ciclo de
educación infantil) como servizo social e educativo, proporcionando ao neno e á nena unha educación escolar acorde
coas súas necesidades, valéndose das técnicas pedagóxicas máis idóneas e enmarcando a educación no ámbito cultural
do que o/a neno/a forma parte.

2. NORMATIVA APLICABLE
• Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia
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• Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e
inspección dos programas e dos centros de servizos sociais.
• Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á
infancia.
• Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo de educación infantil.
• Decreto 148/2014, do 6 de novembro, polo que se modifica o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se
regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.
• Real decreto 476/2013, do 21 de xuño polo que se regulan as condicións de cualificación e formación que
deben posuír os mestres dos centros privados de educación infantil e de educación primaria, art. 2.2 (BOE
núm. 167, do 13 de xullo).
• Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos de centros que
impartan as ensinanzas do primeiro e segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a
educación secundaria.
• Lei 17/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e nutrición.
• Decreto 245/2003, do 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade nos parques infantís.
• Ordes anuais polas que se regulan as axudas ás escolas infantís.

CAPITULO I. DATOS DO CENTRO
1.DATOS IDENTIFICATIVOS DOS CENTROS
1.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DO CENTRO EIM DA GÁNDARA
NOME DO CENTRO: Escola Infantil Municipal da Gándara
Enderezo: rúa Bispo Argaya, esquina Catro Camiños S/N. A Gándara ( Narón)
Teléfono e fax: 981 397 232/672 205 524/672 205 515
Enderezo electrónico: eimgandara@gmail.com
Web: http://www.naron.es/web/cat/gal/concello/escuelas_infantis/
DIRECTORA: Diana Riola Busto
1.2 DATOS IDENTIFICATIVOS DO CENTRO EIM DA SOLAINA
NOME DO CENTRO: Escola Infantil Municipal da Solaina
Enderezo: rúa Alexandre Bóveda nº 1. A Solaina ( Narón)
Teléfono e fax: 981383332/647472047
Enderezo electrónico: eimsolaina@gmail.com
Web: http://www.naron.es/web/cat/gal/concello/escuelas_infantis/
DIRECTORA: Belén Romero Cal
1.3 DATOS IDENTIFICATIVOS DO CENTRO EIM DE PIÑEIROS
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NOME DO CENTRO: Escola Infantil Municipal de Piñeiros
Enderezo: estrada de Castela nº 501-503.Piñeiros ( Narón)
Teléfono e fax: 981397227/647472119
Enderezo electrónico: eimpineiros@gmail.com
Web: http://www.naron.es/web/cat/es/ayuntamiento/escuelas_infantiles
DIRECTORA: Paula Pato Freire
2. TITULARIDADE
ENTIDADE TITULAR: Concello de Narón
NIF: P-1505500-G
REPRESENTANTE LEGAL: alcaldesa/alcalde presidenta/e do Concello de Narón
Nº INSCRICIÓN NO REXISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS:
EIM da Gándara: E-1184 C-004
EIM da Solaina: E-1184 C-001
EIM de Piñeiros: E- 1184 C-002
3. AUTORIZACIÓNS
Data do permiso de inicio de actividades:
EIM da Gándara: PIA: 09/11/2007
EIM da Solaina: PIA: 22/12/2004
EIM de Piñeiros: PIA 01/12/2005
4 .TIPO DE XESTIÓN
Indirecta
CAPÍTULO II. FUNCIONAMENTO
1. DEFINICIÓN
A escola infantil é un equipamento diúrno de carácter educativo e asistencial, dirixido ao sector infantil da poboación
de ata 3 anos de idade, tendo por obxecto o desenvolvemento harmónico e integral dos/as nenos/as, realizando
ademais un importante labor de apoio á función educativa da propia familia á vez que se facilita o acceso dos pais/nais
ao mundo laboral.
2. OBXECTIVOS DAS ESCOLAS
OBXECTIVO XERAL:
As escolas infantís municipais teñen por obxectivo facilitar ás/aos menores de 0 a 3 anos, contextos de acción e
interacción cos iguais e con adultos, nun contorno rico en estímulos e afectos, que lles proporcionen seguridade.
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Constitúen un marco idóneo para o desenvolvemento integral de todas as potencialidades dos nenos e das nenas:
físicas, intelectuais, sociais, afectivas e de comunicación.
A partir dun proceso educativo intencional e de calidade, as EIM contribúen a que os nenos e as nenas vaian
construíndo a súa personalidade e identidade, os seus valores, a súa imaxe do mundo e establezan novos afectos e
relacións con outras persoas.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:
a)

Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, as súas posibilidades de acción e aprender a respectar as
diferenzas.

b) Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social.
c)

Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas.
e)

Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e de relación social, así
como exercitarse na resolución pacífica de conflitos.

f)

Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión.

g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e achegarse á lingua escrita como medio de comunicación,
información e gozo.
h) Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a comunicación.
i)

Achegar, na medida das súas posibilidades, o uso das tecnoloxías da información e da comunicación.

j)

Facilitar a integración dos/as nenos/as con necesidades educativas especiais.

k) Promover a conciliación da vida familiar e laboral a través da cooperación cos pais/nais/titores/as ou
representantes legais.
3. CAPACIDADE
A Escola Infantil Municipal da Gándara conta con 6 unidades e 82 prazas autorizadas distribuídas en:
✓

2 aulas de 0/1 anos............... 8 +8 prazas

✓

2 aulas 1/2 anos.................. 13+13 prazas

✓

2 aulas 2/3 anos ................. 20+20 prazas

A Escola Infantil Municipal da Solaina conta con 6 unidades e 82 prazas autorizadas distribuídas en:
✓

2 aulas de 0/1 anos................. 8 +8 prazas

✓

2 aulas 1/2 anos................... 13+13 prazas

✓

2 aulas 2/3 anos .................. 20+20 prazas

A Escola Infantil Municipal de Piñeiros conta con 6 unidades e 82 prazas autorizadas distribuídas en:
✓

2 aulas de 0/1 anos............... 8 +8 prazas

✓

2 aulas 1/2 anos.................. 13+13 prazas

✓

2 aulas 2/3 anos ................. 20+20 prazas
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Reservarase unha praza por cada grupo de idade para aqueles casos que, previo estudio e informe favorable dos
servizos sociais comunitarios, se consideren de emerxencia.
No caso de ter un/unha menor con necesidades especiais de atención educativa -NEAE- ocuparase dobre praza.
Poderán integrarse nenos/as con necesidades educativas especiais sempre que as condicións estruturais ou doutra
índole sexan as axeitadas ás súas necesidades.
No caso de non existir demanda suficiente para formar un ou varios grupos do mesmo nivel de idade, os nenos e nenas
poderán ser agrupados conforme á seguinte proporción:
✓ Grupos formados por nenos e nenas de ata 2 anos de idade: 1/10.
✓ Grupo formados por nenos e nenas de idades comprendidas no tramo 0-3: 1/15
Nestas agrupacións respectaranse as ratios establecidas para cada tramo de idade: 0-1/8 e 1-2/13
Poderanse crear outras redistribucións e ratios segundo a lexislación vixente e autorizadas polo Servizo de Inspección
de Familia e Menores.
4. CALENDARIO E HORARIOS DE FUNCIONAMENTO
As nosas escolas infantís atópanse abertas todo o ano de luns a venres de 7:30 a 20:00 horas de maneira
ininterrompida, coas excepcións que se dirá.
Os centros permanecerán pechados segundo calendario laboral os días festivos nacionais, autonómicos, locais,
Noiteboa, fin de ano, e o Día do Ensino.
As familias serán avisadas dos días de peche das escolas mediante entrega en circular escrita no momento da
solicitude de información/matrícula do/da seu/súa fillo/a (variando estes días cada ano lectivo).
Tanto o calendario anual como o horario de apertura e peche figurará no taboleiro de anuncios das EIM.
No caso de que as prazas da xornada de tarde non acaden un mínimo para crear unha unidade internivelar (15 nenos/as
0-3 anos) o Concello de Narón resérvase a posibilidade de que a xornada de tarde se realice nunha única escola, ou en
dúas escolas, segundo a demanda.
Durante o mes de xullo, cando non haxa demanda suficiente para crear unha unidade internivelar (15 nenos/as de 0 a 3
anos), o horario das EIM será de 7.30 ás 16:30 horas, agás unha das escolas que permanecerá aberta ata as 20:00
horas. As/os nenas/os doutras escolas serán atendidas/os na que permaneza aberta.
Durante o mes de agosto, poderá acordarse a apertura dun só centro cando a falta de demanda suficiente o requira, e
manterase aberto cando o nivel de ocupación do centro supoña un mínimo que permita realizar os axustes derivados
das reducións de horarios e asistencias e sempre que a demanda sexa suficiente para crear unha unidade internivelar
(15 nenos/as de 0 a 3 anos). O persoal de referencia poderán ser profesionais das outras escolas.
Coa finalidade de poder ofrecer aos nenos e ás nenas continuidade nas súas rutinas e acompañamento do persoal
educador de referencia, o mes de vacacións dos nenos e das nenas será xullo ou agosto.
En todo caso, o Concello de Narón poderá introducir modificacións atendendo a criterios de necesidade do servizo, e
recursos dispoñibles.
4.1. Xornada
As persoas usuarias dentro do horario de apertura do centro, terán que optar por xornada completa continuada, xornada
partida, ou por media xornada de mañá ou tarde, sen comedor. A opción farase constar na solicitude e manterase para
todo o curso, salvo circunstancias sobrevidas debidamente acreditadas, que xustifiquen a necesidade de modificación
da opción elixida inicialmente, e exista praza dispoñible na opción solicitada. Poderase solicitar unha segunda opción
de xornada para o suposto de que non haxa praza dispoñible na primeira solicitada.
• A xornada completa continuada terá unha duración máxima de 8 horas:
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- Inicio: entre 7:30 e 9:30 horas
- Fin: entre 15:30 e 17:30 horas
• A xornada completa partida terá unha duración máxima de 8 horas:
Mañá:
- Inicio: entre 9:00 e 9:30 horas
- Fin: entre 13:00 e 13:30 horas
Tarde:
- Inicio: entre 15:30 e 16:00 horas
- Fin: entre as 19:30 e 20:00 horas
• A media xornada poderá ser de mañá ou de tarde:
Mañá:
- De 9:00 a 13:00 horas
- De 9:30 a 13:30 horas
Tarde:
- De 15:30 a 19:30 horas
- De 16:00 a 20:00 horas
Entenderase por hora extraordinaria, aquela que non forme parte da xornada ordinaria habitual pola que optase na
solicitude. Non se poderán facer horas extraordinarias diarias de maneira permanente. Cando con carácter
ordinario na opción de media xornada, se estivese a facer unha ou máis horas extraordinarias diarias nun período dun
mes, a xornada deberá pasar, de media a completa, sexa partida ou continuada.
4.2. Horarios máximos de permanencia dos nenos e das nenas
A permanencia dos/as menores nas EIM, con carácter xeral, non pode superar as 8 horas diarias dentro da xornada
pola que opte, agás cando por circunstancias excepcionais e debidamente xustificadas a/o nena/o teña que permanecer
un tempo superior, que será autorizada pola Comisión de Valoración.
Aínda que as EIM permanezan abertas todo o ano os nenos e as nenas non poderán asistir máis que 11 meses; é dicir,
deberán dispoñer dun mes de vacacións mínimas, obrigatorias.
En casos excepcionais e debidamente xustificados poderase admitir a asistencia do/a neno/a os 12 meses. En tales
circunstancias deberán formular solicitude cunha antelación mínima dun mes que será estudada e, se procede,
autorizada pola Comisión de Valoración. O mes 12 de asistencia dun neno/a será aboado pola familia, a Xunta de
Galicia subvenciona a atención educativa de 11 meses ao ano.
5. SERVIZOS BÁSICOS QUE OFERTAN AS ESCOLAS
5.1. Servizo de Atención Educativa
As escolas infantís contan cun proxecto educativo propio que se axusta na súa estrutura ao Decreto 330/2009 polo que
se establece o currículo da educación infantil na Comunidade de Galicia.
Atenden todas as facetas relativas ao desenvolvemento afectivo, ao movemento e aos hábitos de control corporal, ás
manifestacións da comunicación e linguaxe, ás pautas elementais de convivencia e relación social, así como ao
descubrimento das características físicas e sociais do contorno no que viven os nenos/as.
Os centros incorporan o uso das novas tecnoloxías de modo que os/as alumnos/as e os/as educadores/as se familiaricen
e poidan aproveitar os recursos pedagóxicos que ofrecen estes novos procedementos.
Préstase tamén unha atención especial á aprendizaxe do idioma galego, mediante metodoloxías que facilitan a
inmersión lingüística, co obxectivo de conseguir fluidez comunicativa en todas as áreas, co fin de lograr a
normalización lingüística.
Os centros desenvolven unha educación personalizada, que inclúe un aspecto individualizador: edúcase a persoas
concretas, con características e necesidades particulares; presenta, así mesmo, un carácter de integración: edúcase á
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persoa completa, evitando a parcelación dos coñecementos, os procedementos e os valores. O/a alumno/a, nas súas
características individuais e na súa totalidade persoal, é o referente último da educación.
5.2. Servizos de comedor
Cada escola conta con persoal de cociña propio.
Dende as escolas infantís, facemos unha proposta de menús saudables, concibida como unha aposta de saúde para o
futuro, pois un estilo de vida saudable na infancia é determinante do estado de saúde ao longo da vida.
Os menús son supervisados por persoal técnico en Dietética e Nutrición, e son expostos no taboleiro de anuncios
cunha semana de antelación. Estes menús son equilibrados e programados de tal xeito que inclúen unha combinación
variada de alimentos tanto para satisfacer as necesidades nutricionais neste grupo de idade como para evitar o
desequilibrio e a monotonía do menú.
As familias disporán dunha relación mensual dos menús previstos, os cales proporcionan unha dieta sa, equilibrada e
axeitada para os distintos grupos de idade. Respectaranse e teranse presentes os hábitos e costumes que as nenas e o
nenos traian da casa. O proceso será compartido coas familias
A atención será o máis individualizada posible: as nenas e os nenos que necesiten máis atención e axuda, serán
atendidas/os por quendas.
A escola conta cos seguintes horarios para este servizo:
✓

Almorzo: de 7:30 ata as 8:30 h

✓

Comida: de 12:00 a 14:00 h

✓

Merenda : de 17:00 a 18:00 h

Aquelas persoas solicitantes que teñan concedida praza sen servizo de comedor poderán facer uso deste servizo en días
soltos solicitándoo con antelación suficiente sempre que xustifiquen a súa necesidade, e aboen o prezo estipulado do
servizo e da hora extraordinaria correspondente, de ser o caso.
Os/as nenos e nenas usuarios/as fixos de comedor e merenda que no vaian a utilizar o servizo deberán avisar con
antelación, en todo caso antes das 9:00 horas da mañá do mesmo día.
As familias deberán presentar na EIM informes médicos no caso en que o neno/a padeza algunha alerxia ou
enfermidade pola inxestión dalgún tipo de alimento.
5.3. Servizo de cociña
Este servizo préstase para nenos/as de 0-1 anos, traendo as familias o leite e os cereais, segundo as súas necesidades.
Para o resto dos nenos/as non se distribuirán alimentos das propias persoas usuarias, agás necesidades específicas
daquelas que sexan alérxicas, ou por outras circunstancias excepcionais.
5.4.Servizo de horario ampliado
Enténdese por horario ampliado a atención aos/ás nenos/as por parte do centro polo menos durante 9 ou 10 horas
diarias ininterrompidas. Non obstante, evitarase que o/a neno/a prolongue a súa estancia no centro máis de 8 horas
diarias, agás que circunstancias excepcionais, que deberán en todo caso xustificarse, o determinen.
A familia que utiliza por causas xustificadas un horario ampliado, as horas a maiores serán aboadas polas familias.
5.5. Actividades complementarias ou extraescolares
5.5.1. Actividades complementarias
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Son aquelas non incluídas no currículo educativo que axudan a complementar a educación/formación e son impartidas
por persoal especialista externo á escola, de ser o caso, con custo engadido que aboarán as familias e que terán
carácter voluntario. A terceira lingua, Inglés, poderá ser ofertada sempre que exista demanda suficiente.
5.5.2. Actividades extraescolares
As EIM poderán levar a cabo actividades extraescolares nas que participarán conxuntamente as familias e os nenos/as.
No caso de ofertarse actividades extraescolares terán lugar fóra do horario lectivo e terán un custo á parte que será
aboado polas familias, de ser o caso.
6. SISTEMAS DE ADMISIÓN E BAIXAS
1. Serán requisitos de acceso ás EIM

a) Que a nena ou o neno teña nacido no momento de presentación de solicitude.
b) Idade do/a neno/a:
• Idade mínima: ter cumpridos 3 meses na data de inicio do curso (1 de setembro).
• Idade máxima: non ter cumpridos 3 anos de idade a 31 de decembro do ano en que se solicita a
praza.
Non obstante, poderá flexibilizarse o requisito de idade para aqueles/as nenos/as con necesidades específicas de apoio
educativo (NEAE) susceptibles de integración. Para iso, presentarase un informe do equipo de orientación específico o
dunha entidade pública especializada no que se acredite a necesidade e será solicitada pola familia a flexibilización á
Dirección Xeral de Familia da Xunta de Galicia. A dirección da escola informará sobre se dispón ou non dos recursos
estruturais, materiais e humanos adecuados.
A orde na adxudicación das prazas será a establecida no artigo 7 deste regulamento.
2. Sistema de baixas
Para tramitar a baixa definitiva dun/dunha alumno/a na escola, solicitarase antes do día 15 do mes, mediante
presentación de escrito, no Rexistro municipal, na sede electrónica, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos
nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica do Concello de Narón.
No caso de non facelo así, cobrarase o mes correspondente completo, de ser o caso.
3. Dereito de admisión
A escola resérvase o dereito de admisión e o dereito á non renovación ou nova matriculación do alumnado que non
respectasen a normativa do centro ou os que non asinen a aceptación da mesma no momento de formalizar a matrícula.
A documentación necesaria para formalizar a matrícula será a seguinte:

a) Documentación a presentar no Concello de Narón:
✓ Documento de matrícula asinado pola familia: pai, nai, titor/a ou representantes legais
matrícula + cota asinada + xornada e horario asinado).

(documento de

✓ Documento actividade laboral de pai/nai/ titor/a autorizado/a.
✓ Certificado/Informe médico + tarxeta de vacinación actualizada do/a menor.
✓ Impreso de domiciliación bancaria para o pago de tributos (modelo T-TES-02)
✓ Todos aqueles documentos que se consideren precisos para o expediente.

b) Documentación de admisión a presentar na escola infantil:
✓ Ficha de datos con sinatura de ter recibido información (resumo de Normas de funcionamento) e aceptar o
presente Regulamento de réxime interior municipal das escolas, días de peche, saídas, simulacros, etc.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
✓ Fotocopia do DNI dos proxenitores, titores/as ou representantes legais
✓ Fotocopia do libro de familia onde apareza rexistrado/a o/a neno/a, ou outro documento que acredite
oficialmente a situación familiar.

✓ Certificado/Informe médico + tarxeta de vacinación actualizada + informe de posibles alerxias + tarxeta
sanitaria do/a menor.

✓ Autorización xeral para tratamento de datos, audiovisuais, etc., asinada polos

pais/nais, titores/as e

representantes legais do/a neno/a.

✓ Formulario/entrevista cuberta.
✓ 4 fotos tamaño carné do/a neno/a.
7. PROCEDEMENTO DE INGRESO
1. Renovacións

✓ Co obxecto de darlles continuidade ás prazas adxudicadas no curso anterior, as/os nenas/os que ingresen nas
EIM antes do 1 de febreiro de cada curso, terán dereito á renovación de praza, sempre que continúen a reunir
os requisitos, e presenten a solicitude dentro do prazo establecido. Para renovar a praza deberán cubrir o
modelo normalizado facilitado polo Concello, coa actualización dos documentos correspondentes e datos
económicos, sanitarios, sociais, de empadroamento, e outros que procedan.

✓ Poderá reservarse praza nun centro diferente, xustificando cambio de domicilio e/ou lugar de traballo, ou
cando no ano anterior houbera optado polo dito centro e non obtivese praza neste, sempre e cando existan
prazas suficientes unha vez realizadas as renovacións da propia escola.

✓ Non poderá renovar praza quen no momento de realizar a solicitude, manteña mensualidades impagadas de
calquera curso.
✓

Os/as nenos e nenas que non renoven durante o prazo establecido, perderán a prioridade e a súa solicitude
terá a consideración de NOVO INGRESO.

✓

Se algún/ha alumno/a con dereito a renovación, incumpre o pago da taxa mensual correspondente aos
servizos básicos demandados que aboarán as familias (comedor, merenda, horario amplo, horas extras,...),
perderá a praza na escola, aínda que teña a reserva de praza actualizada para o curso seguinte, xa que se
considera incumprimento da normativa; isto quere dicir, que calquera alumno/a, chegado o mes de
renovación da matrícula (febreiro) decide darse de baixa, ou non paga os servizos básicos dalgún dos meses
posteriores (excepto o de vacacións), perderá a praza para o curso seguinte, sen prexuízo de solicitar como
novo ingreso, sempre que haxa vacantes dispoñibles e tendo en conta que a escola se reserva o dereito de
admisión.

✓

Non se establece cota de renovación para a reserva de praza.

2. Novos ingresos
O prazo de solicitude de novo ingreso será do 1 ao 20 de marzo de cada ano. No caso de que o último día sexa inhábil
prorrogarase ata o día seguinte hábil.
Terán prioridade na adxudicación de prazas:

✓ As/os fillas/os do persoal que preste servizo nas EIM, cando soliciten a praza para o centro onde prestan
servizo a nai, pai, titor/a ou representante legal.
23151
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

✓ Os/as irmáns e irmás dos nenos e nenas que están na escola.
1. Acceso ordinario á escola

✓ Terán prioridade as familias empadroadas no Concello de Narón cunha antigüidade mínima de 6 meses
antes da solicitude.

✓ A selección das solicitudes efectuarase en función da puntuación acadada segundo a xornada solicitada, e
do baremo establecido neste regulamento (anexo I). En primeiro lugar, cubriranse as prazas comezando
polas de xornada completa continuada, por orde de puntuación; en segundo lugar, polas solicitudes de
xornada partida sen comedor, pola orde de puntuación, e finalmente, as de media xornada de mañá e de
tarde, sen comedor, igualmente, por orde de puntuación.

✓ De quedar prazas vacantes terán preferencia as familias empadroadas en Narón que non teñan a antigüidade
mínima de 6 meses, que cumpran os restantes requisitos, coa prioridade sinalada no apartado anterior. A
continuación, terán preferencia as familias empadroadas en Narón, con independencia da xornada que
elixan, por orde de puntuación.

✓ De quedar prazas vacantes, poderán adxudicarse ás familias doutros concellos que cumpran os requisitos,
seguindo a orde de prioridade anterior.

✓ As prazas que queden vacantes tras a resolución definitiva de adxudicación de prazas, poderán adxudicarse
ás novas solicitudes por rigorosa orde de entrada.

✓ Todos os nenos e nenas que non obteñan praza, quedarán en lista de agarda, non tendo compromiso algún
de aceptación da praza no caso de que quedase unha vacante. No caso de non aceptación entenderase que
renuncia á praza.
2. Ingreso extraordinario
a) Ingresos urxentes: para os ingresos urxentes reservarase unha praza por cada grupo de idade para aqueles
casos que, previo estudo e informe favorable dos servizos sociais comunitarios, se consideren de
emerxencia.
Terán a consideración de ingresos urxentes, previo informe de Servizos Sociais, aqueles en que concorran
circunstancias socioeconómicas e familiares que requiran unha intervención inmediata.
b) Solicitudes fóra de prazo: con carácter excepcional, e acompañadas da xustificación acreditativa da circunstancia
que as motiva, poderanse presentar solicitudes fóra do prazo no caso de nacemento, acollemento ou adopción, do/a
neno/a con posterioridade a rematar o prazo de presentación de solicitudes.
3. Comisión de Valoración de solicitudes de ingreso
A Comisión de Valoración estará composta por:

✓ O/a alcalde/sa ou o/a concelleiro/a con delegación na materia.
✓ Presidencia: xefatura do Servizo Sociocomunitario municipal.
✓ Vogais: director/a de cada EIM, ou substituto/a, se é o caso.
✓ Unha persoa funcionaria do Servizo Sociocomunitario municipal, que fará as funcións de secretario/a.
✓ O persoal administrativo das EIM.
✓ Un/unha representante da ANPA de cada unha das escolas.
As súas funcións, serán:

✓ Garantir o bo funcionamento do proceso de admisión en aplicación deste regulamento.
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✓ Valorar as solicitudes de praza nas EIM, consonte o baremo que figure neste regulamento.
✓ Elaborar a listaxe de persoas admitidas e en lista de agarda, conforme o criterio de prioridade de prazas con
indicación da puntuación obtida.

✓ Elevar a proposta á concellería delegada para resolución.
✓ Informar as reclamacións que, se é o caso se presenten.
✓ Valorar a permanencia dos/as menores nas EIM, por tempo superior ás 8 horas diarias por circunstancias
excepcionais e debidamente xustificadas.

✓ Valorar a asistencia dos menores durante máis de 11 meses ao ano, en casos excepcionais e debidamente
xustificados.
Os prazos que se establecen para a solicitude e adxudicación de prazas nas EIM, son os seguintes:
Reserva de praza

Do 15 ao 28 de febreiro

Solicitudes de novo ingreso

Do 1 ao 20 de marzo

Publicación de listas provisionais

30 de abril

Prazo de reclamacións

Do 1 ao 10 de maio

Listas definitivas

Antes do 31 de maio

Formalización matrícula

Antes do 15 de xuño

No caso de que o día de finalización de prazo sexa inhábil rematará o día seguinte hábil
4. Matrícula
A matrícula formalizarase por parte dos pais/nais, titores/as ou representantes legais mediante:
✓

Documento oficial asinado polos/as pais/nais titores/as ou representantes legais.

✓

Presentación da documentación sinalada no punto 3.

✓

Unha vez formalizada a matrícula, a familia deberá achegar á escola a documentación complementaria
relacionada no punto 3 (sistema de admisión).

A escola entregará ás familias, no momento de inicio do curso, a seguinte documentación:
✓ Regulamento de réxime interno do centro onde xa irán especificadas as causas de baixa no caso de impago de
cotas.
✓ Información de posibles saídas do recinto da escola no caso de simulacro de evacuación para caso de incendio.
✓ Escrito de confidencialidade dos datos conforme á Lei orgánica de protección de datos.
✓ Información das saídas dos nenos e das nenas fóra do recinto escolar por simulacros.
✓ Documento de verificación da xornada elixida.
✓ Información dos menús.
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5. Vacacións
Coa finalidade de poder ofrecer aos nenos e ás nenas continuidade nas súas rutinas e acompañamento do persoal
educador de referencia, o mes de vacacións dos nenos e das nenas será xullo ou agosto.
A escola será avisada por escrito con 1 mes de antelación deste período vacacional do neno ou nena.
A Xunta de Galicia subvenciona a atención educativa durante 11 meses incluído o mes de agosto. Se un neno ou nena
asiste á escola de setembro a xullo (11 meses) e a maiores o mes de agosto, a familia terá que aboar este mes. Se a
familia ten vacacións noutro mes distinto e necesita a escola no mes de agosto, a Xunta de Galicia aboará ese mes.
8. CAUSAS DE BAIXAS
• Fin do 1º ciclo de educación infantil.
• Solicitude dos/as pais/nais, titores/as, ou representantes legais, con quince días de antelación, presentada no
rexistro municipal, na sede electrónica, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e
16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas,
utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica do Concello de Narón.
• Falta de pagamento das mensualidades durante dous meses consecutivos, ou tres alternos, sen prexuízo de
reclamación da débeda polo procedemento legalmente establecido.
• Incumprimento das normas do centro que se detallan no presente Regulamento de réxime interno e outras que
estableza cada escola infantil.
• Por comprobación de falsidade dos datos dos documentos que sexan facilitados polos/as pais/nais, titores/as, ou
representantes legais.
• Por incompatibilidade e inadaptación do/da neno/a para permanecer na escola infantil.
• Por falta de asistencia continuada, durante quince días lectivos continuados ou 30 alternos, sen previo aviso nin
causa xustificada. En todo caso, as ausencias xustificadas non poderán ser superiores a 2 meses polo que,
transcorrido este prazo, darase de baixa definitiva ou xustificarase a permanencia cos informes preceptivos que
correspondan.
• Prazas que non se cubriron aos 15 días de iniciarse o curso correspondente sen comunicación expresa por parte
da familia, e sen causa xustificada.
• Perda da condición de veciño/a de Narón, cando a praza se adquirise por cumprir este requisito, durante o
primeiro ano.
• Por outras razóns que poidan darse, a proposta da dirección da EIM. A Comisión de Valoración emitirá ditame
de fundamentación e resolverá a Alcaldía, ou Concellería Delegada.
As baixas producidas durante o curso escolar, por calquera dos motivos expostos, quedarán como vacantes.
9. PERÍODO DE ADAPTACIÓN
A asistencia á escola é para os nenos e as nenas un paso importante no camiño que os levará a converterse en adultos.
Para moitos deles supón a primeira saída do ámbito familiar: teñen que adaptarse a uns espazos descoñecidos, a ritmos
e rutinas novos, a compañeiros e adultos cos que terán que establecer relacións.
O período de adaptación é aquel tramo de tempo que dedicamos a vivir cos/coas nosos/as nenos/as todas as rupturas
que supón a súa incorporación ao centro educativo, comprendéndoos no que senten e apoiándoos na busca de
solucións positivas aos problemas que se dan.
É, á vez, un camiño e un proceso; non todos/as os/as alumnos/as o andarán co mesmo ritmo, é algo que teñen que
realizar por si mesmos/as, unha conquista persoal e, como tal, hai que valorala. Non ten unha temporalidade fixa;
depende de cada neno/a, das súas circunstancias particulares, da capacidade da escola para adaptarse ás peculiaridades
e personalidade de cada alumno/a en concreto.
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A música axúdaos neste período de adaptación a medrar, madurar, afirmarse na súa propia identidade, manifestar de
xeito espontáneo os seus sentimentos fronte á escola e a separación familiar, e iniciar, desta maneira, o coñecemento e
a adaptación ó mundo exterior.
Para facilitar este proceso de adaptación, poderase establecer un horario reducido, que se ampliará de forma
progresiva, tendo en conta que acudir por primeira vez á escola en períodos curtos de tempo vai favorecer unha rápida
adaptación a esta.
➢ Unhas semanas antes de que comece o curso, farase unha reunión con todos os pais e nais, titores/as ou
representantes legais dos nenos/as, que acudirán á escola para explicarlles como vai ser o período de
adaptación: actitudes dos/as nenos/as, tempo de permanencia na escola, actitude que manterán os pais/nais,
titores/as ou representantes legais e así para favorecer a adaptación.
➢ Ao remate do período de adaptación informarase ás familias como foi este período para o neno/a.
➢ As actividades realizadas neste período son de coñecemento do grupo, e do/a educador/a da escola e demais
persoal que traballa no centro. Paseando polas dependencias da escola, aprendendo os nomes dos/as
educador/as e dos/as compañeiros/as. Tamén se programarán actividades de coñecemento e creación de
vínculos coas familias.
Este período de adaptación pódese dar por terminado cando se consiga unha certa estabilidade emocional no grupo,
asuman con máis tranquilidade os momentos de separación e reencontro coas familias, así como a totalidade de tempo
de estancia no centro.
Poden darse situacións de regresión, pero non serán tales se os adultos que conviven con eles (familia e educadores)
somos capaces de admitilas e comprendelas, asociándoas a procesos normais do desenvolvemento evolutivo que
permiten reelaborar e reforzar situacións aparentemente asimiladas ou interiorizadas.
10. RÉXIME DE SAÍDAS
No caso de que a escola realice algunha saída do centro, será avisada por escrito e con antelación a todos/as os/as pais
e nais, titores/as e representantes legais, que deberán dar o seu consentimento.
No caso de que non consintan a saída, o neno ou nena quedará na escola co resto do persoal, se as saídas son por
grupos e, no caso de que sexa unha saída conxunta, non poderán asistir á escola nesa data, xa que a escola
permanecerá pechada.
11. HORARIO DE VISITAS
Salvo no período de adaptación, e segundo as circunstancias, non se realizarán visitas para evitar o normal
funcionamento da actividade das escolas.
CAPÍTULO III. ESTRUTURA ORGANIZATIVA
1. ORGANIZACIÓN INTERNA
A escola está formada por:
✓

Persoal de dirección

✓

Persoal de atención educativa

✓

Mestres/as de educación infantil

✓

Educadores/as (técnico superior en Educación Infantil.- TSEI ou equivalente)

✓

Persoal de apoio
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✓

Persoal de servizos xerais

Os centros contan cos seguintes órganos colexiados:
As EIM contarán co Consello de Centro, órgano colexiado que asumirá a coordinación xeral dos centros, marcando as
directrices e adoptando os acordos procedentes, posibilitando, deste xeito, a participación e colaboración de todos os
colectivos implicados no funcionamento.
Estará composto, como mínimo , polos seguintes membros:
✓ Director/a do centro
✓ Un/ha técnico/a do Concello
✓ Unha persoa representante do persoal educativo
✓ Un/unha administrativo/a das EIM
✓ Unha persoa representante dos/as pais/nais, titores/as ou representantes legais.
✓ Unha persoa responsable política da concellería correspondente, ou persoa en quen delegue.
✓ A persoa coordinadora das EIM
As funcións como mínimo serán as seguintes:
✓ Elaborar o proxecto de regulamento de réxime interior.
✓ Elaborar e avaliar a memoria anual de actividades.
✓ Aprobar o proxecto educativo e a programación anual de actividades.
✓ Propoñer á entidade municipal cantas medidas consideren convenientes para mellorar o funcionamento do
centro.
2. PROCEDEMENTO PARA SUBSTITUCIÓNS E IMPREVISTOS DE PERSOAL
No caso de que fose preciso cubrir unha baixa, o sistema será sempre en función do tempo que esta dure, e segundo o
establecido no prego de contratación, debendo sempre cumprir coa ratio establecida. Terase en conta sempre o persoal
propio da escola por ser referente para os menores, ou coñecedor dos protocolos internos e organización do centro.
Poderíase contratar a persoal de substitución previa formación e información de protocolos internos, coas titulacións
esixidas pola lexislación vixente.
CAPÍTULO IV. NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL
1. ORGANIGRAMA DAS ESCOLAS
As EIM dependen administrativamente da Concellería de Ensino do Concello de Narón. En todo caso, unicamente ao
Concello lle corresponde exercer a representación dos centros ante outras entidades distintas da local, debendo
estipular en que persoa/as ou órganos delega estas cando así o considere oportuno.
2. ESTRUTURA ORGANIZATIVA
As escolas infantís municipais.- EIM do Concello de Narón obxecto deste regulamento dispoñen da seguinte estrutura
organizativa:
✓ Persoal técnico: persoal de dirección e persoal educativo (mestres/as e técnicos/as en Educación Infantil).
✓ Persoal de servizos xerais.
3. RELACIÓN DE PERSOAL
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3.1. Para a EIM da Solaina
✓

1 Directora pedagóxica

✓

1 Mestra en educación infantil

✓

8 educadoras (Tco. Superior en Educación Infantil.- TSEI ou equivalente)

✓

1 persoa de administración

✓

1 cociñeira

✓

1 limpadora

3.2. Para a EIM de Piñeiros
✓ 1 Directora pedagóxica
✓ 1 Mestra en Educación Infantil
✓ 8 educadoras (Tco. Superior en Educación Infantil.- TSEI ou equivalente)
✓ 1 cociñeira
✓ 1 limpadora
3.3. Para a EIM da Gándara
✓ 1 Directora pedagóxica
✓ 1 Mestra en Educación Infantil
✓ 9 educadoras (Tco. Superior en Educación Infantil.- TSEI ou equivalente)
✓ 1 cociñeira
✓ 1 limpadora
Unha das directoras das tres escolas será a coordinadora pedagóxica para os tres centros, que coincidirá coa
interlocutora co Concello.
O número de persoal de atención educativa podería reducirse ou incrementarse segundo redistribución do centro de
acordo á demanda e organizacións e xornada laboral de acordo á normativa vixente. A proporción de persoal
cualificado coa que deberán contar os centros é dun número igual ao de unidades en funcionamento máis un.
4. DEREITOS E OBRIGAS DO PERSOAL
✓ Art. 1.- O/a educador/a realizará a súa función orientada na realización dos fins educativos, cooperando coa
dirección do centro no cumprimento da normativa vixente en materia de ensino.
✓ Art. 2.-DEREITOS DOS/AS TRABALLADORES/AS
Terán que axustarse, en todo caso, ao disposto na regulación legal vixente.
✓

Art. 3.- DEBERES BÁSICOS DO PROFESORADO
•

Extremar o cumprimento das normas éticas que esixe a súa función educativa.

•

Asegurar de xeito permanente o seu propio perfeccionamento educativo e pedagóxico.

•

Colaborar coa dirección do centro no mantemento da convivencia e boa relación académica do centro.
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•
✓

Colaborar na realización de actividades extraescolares.

Art. 4.-HORARIOS
•

Puntualidade: todo o persoal deberá estar no seu posto á hora indicada para o seu comezo de xornada

•

A xornada de traballo ou o cambio desta será axustada ao disposto na normativa legal de aplicación.

✓ Art. 5.- REUNIÓNS
•

Como mínimo, unha vez ao trimestre celebrarase unha reunión de educadores/as (claustro), da que se
notificará por parte da dirección o horario e os puntos a tratar nesta. Estas reunións celebraranse no horario
que a dirección estableza, tendo en conta a situación persoal das educadoras e o da propia escola.

✓ Art. 6.- COLABORACIÓN EN FESTAS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
•

✓

Todo/a traballador/a colaborará en festas e actividades extraescolares, aínda que estas non entren
directamente no seu horario laboral, facéndose as compensacións axustadas ás disposicións legais.

Art. 7.- LIMPEZA E COIDADO DAS AULAS
•

Cada traballador/a terá a obriga de manter o seu posto de traballo nas mellores condicións de orde e hixiene,
polo que deberá ordenar e limpar a aula coa frecuencia que sexa precisa para acadar este obxectivo.

✓ Art. 8.- UNIDADES DIDÁCTICAS
•

✓

Art. 9.- CAMBIOS DE XORNADA
•

✓

Elaboradas normalmente polas mestras dos centros, tamén poderán ser elaboradas por educadoras de aula,
sempre baixo supervisión-aprobación da directora pedagóxica, atendendo á lexislación vixente e ao proxecto
pedagóxico do centro.

As xornadas de traballo do persoal poderán modificarse en función das necesidades do centro e atendendo á
lexislación vixente (reducións de xornada, concrecións horarias por conciliacións, etc.).

Art. 10.- MÉTODOS DE TRABALLO NA ESCOLA
•

O método de traballo na escola seguirá un patrón común para todas e todos/as os/as traballadores/as da
empresa, podendo moldear cada educadora os obxectivos, ao seu xeito de realizar as actividades. Estes
obxectivos divídense en:

TRABALLO NA AULA
• Establecer unhas rutinas diarias: asemblea, actividades grupais de mesa, actividades psicomotrices, hora
da merenda, cambio de cueiro.
• Promover a adquisición de hábitos: hixiene, orde, limpeza.
• Adquirir o desenvolvemento da autonomía: fomentando hábitos de autonomía para facer nenos e nenas
independentes e maduros/as.
• Acadar unha boa coordinación familia-escola: traballando diariamente as relacións familia-escola, para
acadar un óptimo entendemento entre ambas.
ENTRE O PERSOAL
• Fomentar e manter unha boa relación entre todo o persoal, aceptando ás persoas individualmente e
promovendo unha unidade grupal, para acadar un óptimo funcionamento da escola.
• Valorar positivamente as distintas funcións dos compañeiros e compañeiras.

CONCELLO DE NARÓN
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5. FUNCIÓNS E RESPONSABILIDADES DE CADA PERSOA
5.1. Dirección do centro
O/a director/a é o/a representante do centro e o/a responsable do seu correcto funcionamento.
A súas funcións son:
•

Exercer a xefatura organizativa do persoal adscrito ao centro.

•

Responsabilizarse da correcta xestión do centro.

•

Supervisar e organizar o traballo de todo o persoal da escola.

•

Elaborar a programación xeral anual e a correspondente memoria anual das escolas infantís municipais.

•
Dinamizar a elaboración do proxecto educativo da escola e da proposta pedagóxica en colaboración directa co
persoal educativo.
•
Cumprir e facer cumprir as leis, disposicións vixentes, regulamento de réxime interior e cantas disposicións
emanen dos órganos competentes da Consellería e do Concello que lle afecten á escola infantil.
•

Supervisar, coordinar e facer cumprir o correcto desenvolvemento das actividades programadas.

•

Organizar e supervisar o traballo administrativo: prescrición, comunicacións, altas e baixas, etc.

•
Remitirlles aos órganos da Consellería e do Concello cantos informes e datos sexan requiridos relativos aos
menores atendidos ou a aspectos organizativos e funcionais do centro.
•

Autorizar actuacións extraordinarias para o normal desenvolvemento do centro.

•

Convocar e presidir reunións, así como executar e facer cumprir os acordos adoptados nelas.

•
Prestar atención personalizada aos/as usuarios/as tanto a través do desempeño da función educativa como
directiva.
•
Realizar co equipo educativo a avaliación das diversas actividades xerais do centro: festas, reunións xerais,
etc.
•

Supervisar os diversos servizos do centro: comedor, limpeza, etc.

•

Fomentar a participación das familias.

•

Participar en actividades de formación e promover a formación continua do persoal.

•
Comunicar ao Servizo Sociocomunitario municipal as incidencias relativas ás necesidades de mantemento da
escola, baixas do persoal e calquera outra circunstancia que afecte ao ordinario funcionamento da escola.
5.2. Equipo educativo (mestres/as e educadores/as):
As súas funcións son:
•

Tratar e chegar a acordos sobre os temas de carácter pedagóxico ou metodolóxico.

•

Acordar e levar adiante as propostas educativas.
31151

CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

•
Planificar e desenvolver actividades da aula como as diferentes festas e celebracións que se realicen, talleres e
actividades complementarias.
•

Participar no Plan de formación para o persoal.

•

En todo momento o persoal educativo estará coordinado polo director ou directora do centro.

•
A coordinación entre todo o persoal, para tratar aspectos organizativos xerais do centro, así como a condución
da actividade de todo este persoal por parte da dirección do centro, resulta necesaria para conseguir un bo
funcionamento.
•
Cada grupo de alumnos/as terá asignado un/unha titor/a, que será designado/a pola dirección, e será o/a
responsable de levar a cabo na aula as decisións tomadas polo equipo educativo.
Ademais terán funcións máis específicas, como:
•

Establecer vínculos afectivos co seu alumnado, sendo figura de referencia emocional para nenos e nenas.

•

Fomentar a autonomía persoal do alumnado.

•
Coñecer as características persoais de cada alumno/a do seu grupo e recollelas no seu expediente persoal, así
como un seguimento global da súa evolución e adaptación ao centro.
•
Colaborar coa dirección na elaboración e actualización do Proxecto educativo do centro. Revisar como se
reflicte o Proxecto educativo de centro e a súa proposta pedagóxica no traballo da aula.
•
Levar a cabo a planificación do traballo diario. Organizar as actividades, recursos, materiais e metodoloxía
necesaria para poñer en práctica o programa educativo desenvolvido no Proxecto educativo do centro, PEC e na
proposta pedagóxica.
•
Proporcionar aos/ás pais e nais, ao principio de curso, información documental sobre o calendario escolar,
horarios, actividades escolares e complementarias, programas escolares e criterios de avaliación do grupo que lle
corresponda.
•
Confeccionar os programas didácticos a desenvolver co seu grupo e poñelos en práctica, así como os
elaborados nas reunións do equipo educativo.
•
Manter unha relación formal coas familias, así como transmitirlles información periódica, e fomentar a súa
participación nas actividades que se organicen desde a escola.
•

Participar nas actividades de formación permanente.

•

Prestar especial atención ao período de adaptación.

•
Avaliar o funcionamento e a organización da escola e propor iniciativa para a mellora do seu funcionamento
ante a dirección desta.
•

Outras funcións debidamente acordadas coa comunidade educativa.

•
As mestras exercerán funcións de substitución da directora, cando se produza a súa ausencia, así como de
representación do centro.
5.3. Persoal de apoio
Persoal ao coidado da orde, seguridade, entretemento, alimentación, aseo e atención persoal dos nenos e nenas,
colaborando en todo momento cos titores/as responsables de cada aula, e baixo a supervisión directa da dirección da
escola,.
As súas funcións son:

CONCELLO DE NARÓN
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• Atender as necesidades dos alumnos/as da aula na que estea realizando o apoio nese momento.
• Calquera outra función que lle sexa encomendada pola dirección do centro ou titor no ámbito das súas
competencias.
Funcións comúns de todo o persoal educativo e de apoio da escola:
• Atender as entradas e saídas dos/as nenos/as da escola no seu conxunto.
• Dar almorzos, comidas e merendas aos/ás nenos e nenas, sempre que estean dentro da súa xornada laboral.
• Interludio inicial coas familias usuarias e posibles provedores, ben sexa vía telefónica ou presencial.
• Servir de apoio en xeral, ao persoal de aula.
5.4. Persoal de servizos xerais
5.4.1.- Persoal cuxas funcións se basean en labores de cociña e limpeza.

• Persoal de cociña.- É a persoa encargada da confección de menús, compra, preparación dos alimentos,
responsabilizándose do seu bo estado e preparación, así como da limpeza do local e utensilios de cociña.
• Persoal de limpeza.-É aquel que atende a función da limpeza das dependencias encomendadas, seguindo as
instrucións da dirección das escolas.
5.4.2.- Persoal administrativo:
As EIM contarán cunha persoa que levará a cabo funcións administrativas das escolas, así como funcións propias do
seu cargo como: burocráticas, atender as chamadas telefónicas, recepción e demais servizos da mesma índole.
CAPÍTULO V. NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS/AS
1. DEREITOS DOS/DAS NENOS/AS
•

A ser educados/as en igualdade, a ter os mesmos dereitos e posibilidades sen distinción de sexo, cultura, orixe
ou relixión.

•

A unha educación global, na que se desenvolvan todos os principios básicos e obxectivos do currículo da
educación infantil.

•

A contar con educadores/as especializados/as, formados con continuidade.

•

A ser educados/as nun ámbito educativo cálido, agarimoso e especializado en educación.

•

Acceder ao centro e recibir asistencia sen discriminación por razón de nacionalidade, sexo, raza, relixión,
ideoloxía ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, xa sexa de nenos, nenas ou persoas
adultas.

•

A que os/as nenos/as reciban unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da súa personalidade.

•

A que os/as nenos/as reciban unha formación integral nas dúas linguas oficiais do Estado, na medida do
posible.

•

A que se respecte a integridade e dignidade persoal dos/as nenos/as.
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•

Sixilo profesional acerca dos datos ou historia social, sanitaria ou escolar.

•

A que os/as nenos/as realicen as saídas velando pola súa seguridade, sempre e cando vaian acompañados/as
de persoas adultas responsables do seu contorno familiar, ou en todo caso con autorización escrita por parte
dos/as pais, nais ou representantes legais.

•

Á intimidade persoal en función das condicións estruturais do centro.

•

A que se lle facilite o acceso á atención social, sanitaria, educación, cultura e, en xeral a todas as necesidades
persoais que sexan precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral.

•

A recibir un tratamento individualizado de contido educativo cara á súa integración sociofamiliar, que terá
como obxectivos prioritarios a súa protección, educación e formación.

•

A ser educados/as para a comprensión, tolerancia e convivencia democrática, posibilitándolles que poidan
facer uso das súas opcións de forma libre e persoal.

•

Á participación dos/as seus pais/ nais/ titores/as ou representantes legais nas actividades educativas como:
festas escolares (magostos, Nadal, Entroido...), contacontos, axudas na preparación de materiais para o
traballo dos/as alumnos/as.

2. NORMAS DE FUNCIONAMENTO
2.1. NORMAS DE SAÚDE
• Un/ha neno/a enfermo/a non pode asistir á escola infantil. No caso de enfermar no centro, avisarase para que sexa
recollido /a na maior brevidade posible.
• Cando se sospeite da incubación dunha enfermidade infecto-contaxiosa non se deberá traer o/a pequeno/a ao
centro.
• A dirección da escola poderá solicitar aos/ás pais/nais, titores/as ou representantes legais, se o considerase
necesario, un certificado médico no que quede constancia de que o/a cativo/a poderá asistir con normalidade ao
centro por non existir risco de contaxio.
• É obrigatorio comunicar ao centro se o/a neno/a é alérxico/a a algún alimento (aínda que non coma na escola),
medicamento, ou produto (plastilina, témperas, etc.).
• Tamén se debe informar se o/a pequeno/a ten facilidade para posibles incidentes como sangrar polo nariz, dislocar
un ombro, etc.
• Evitarase a administración de medicamentos no centro. Nos casos excepcionais nos que se deban administrar
medicinas aos/ás nenos/as no centro, é imprescindible xuntar a correspondente prescrición médica e ter asinada a
autorización das familias para poder administrar a medicación correspondente. Na dita autorización indicarase
dose, pautas e días de tratamento, así como a súa conservación e as horas da súa administración. Para evitar
posibles reaccións alérxicas na escola os medicamentos daranse preferentemente por primeira vez na casa.
• É importante avisar á escola sempre que o/a alumno/a non asista, sobre todo se estivese enfermo/a.
• As familias terán que estar dispoñibles no caso de enfermidades ou accidentes dos/as menores, sendo avisados por
parte de escola, debendo presentarse na escola coa maior brevidade posible.
ENFERMIDADES
Para protexer o neno ou a nena e aos seus/súas compañeiros/as dos posibles virus e infeccións, estas escolas establecen
unhas normas respecto ás enfermidades que poden contaxiar, ou supón poñer en risco ao resto do alumnado, como
pode ser:
•

Ten máis de 37,5º de febre.
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•

Presenta cadro de conxuntivite: ollos pegañosos, irritados…

•

Presenta vómitos ou diarrea.

•

Ten un forte constipado, con febre, esbirros e mucosidade.

•

Ter malestar xeral

•

Padecer enfermidade contaxiosa: rubéola, xarampón, varicela, papeiras...ou calquera outra.

ALERXIAS
•

Os nenos e as nenas con alerxias alimenticias poderán achegar algún alimento específico que non poida ser
prestado pola escola, pola dificultade de obtelo ou adecuarse ás características e ao beneficio do/a menor. No
caso de ser achegado pola familia, deberá vir acompañado do escrito da familia, na que se recolla o
compromiso pola súa parte de proporcionalo periodicamente e nas condicións de conservación axeitadas.

•

Só se atenderán menús de características especiais que veñan acompañados dun informe médico oficial.

2.2. NORMAS DE HIXIENE PERSOAL
• Todos os nenos e as nenas asistirán en óptimas condicións hixiénicas.
• Como os/as nenos/as veñen á escola infantil a convivir con outros/as nenos/as, é imprescindible que o aseo na
casa se faga a diario e dunha forma minuciosa de pés a cabeza.
• Procurase ter aos/ás nenos/as en liberdade: Non os vamos interromper na súa actividade porque poidan
mancharse con barro, pintura, etc.
2.3. NORMAS DE ALIMENTACIÓN
•

Para as merendas e aperitivos de media mañá, haberá un menú semanal único para todos, para así:
•

Ofrecer unha alimentación saudable

•

Obter unha alimentación equilibrada e variada

•

Aprender a comer de todo

•

O menú estará exposto na entrada e variarase cada mes, igual que o das comidas

•

Xantar: os nenos e nenas que precisen comer na escola (referímonos á comida do xantar, ao mediodía), non
poderán traer a comida da casa, esta prepararase na escola coas condición necesarias para a súa óptima
elaboración, elaborando menús especiais para alérxicos, dietas, etc.

2.4. NORMAS DE VESTIARIO
• Recomendarase que os nenos e as nenas vistan roupa cómoda que favoreza a autonomía e o traballo do
persoal educativo.
• A familia debe traer unha muda completa para deixar no centro (calzón/braga, bodi, calcetíns, camiseta,
pantalón e xersei), que se lles será devolta ao finalizar o curso, e que en caso de necesidade debe repoñerse.
• O calzado debe ser cómodo e de uso exclusivo para a escola
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• Os nenos e nenas que utilicen cueiros, traerán un paquete ao principio e as familias serán avisadas para a súa
reposición, así como dous paquetes de toallas hixiénicas.
• Evitaremos os tirantes, lazos, prendedores, pinzas, gomas xa que son obxectos demasiado pequenos e poden
ser perigosos.
• Evitarase vestir aos nenos e nenas con exceso de roupa dado que a temperatura do centro infantil é
controlada a diario con sistema de climatización.
• As prendas débense marcar co nome e apelido para non dar lugar a confusións: gorros, abrigos, mandilóns,
xerseis, mudas de reposto, mochilas ou bolsas, calzado, etc. O centro non se fará responsable da perda ou
deterioración de prendas de vestir ou outros obxectos.
• Recoméndase que os/as nenos/as non leven obxectos como pulseiras, medallas, cadeas, etc., tanto por
seguridade, como para evitar perdas, das que o Concello non se responsabiliza.
• Non se admiten xoguetes propios de cada rapaz/a (evitando desta forma conflitos e perdas) a excepción dos
primeiros días de asistencia, que coinciden co período da adaptación ao centro, ou para descanso, ou
necesidade, xa que o xoguete ou obxecto de apego serve neste intre como instrumento para o achegamento ao
novo contorno e como elemento de socialización.
2.5. NORMAS DE CONVIVENCIA
Estas normas de convivencia son a base para acadar unha harmonía no día a día:
• Respectar aos demais sen condicionalos por sexo, raza, orixe ou relixión
• Compartir os xogos e xoguetes aceptando que son uns materiais de uso común e non individual
• Rexeitar a violencia como diálogo, aprendendo a entenderse falando e comprendendo á outra persoa.
• Haberá uns horarios a respectar para o bo funcionamento do centro:
• Permanencia mínima de catro horas na escola.
• Avisar se entran máis tarde das 10.00 horas, por algún motivo xustificado.
• Os/as pais/nais, titores/as e representantes legais, deberán levar e recoller o/a neno/a nas horas acordadas.
• Se algún día o neno/a tivera que ser recollido por outra persoa, esta deberá estar autorizada expresamente
polo pai/nai, titores/as e representantes legais. O persoal da escola está obrigado a solicitar o DNI ou
documento identificativo equivalente á persoa que veña recollelos para comprobar que está na listaxe de
persoas autorizadas. De non producirse a identificación da persoa coa autorización, o/a alumno/a non poderá
ser entregado/a, procedéndose ao contacto coa nai, pai ou representante legal.
• Teranse en conta as cuestións concretas establecidas por resolución xudicial que deberán ser postas en
coñecemento da dirección da escola por quen exerce a garda e custodia do/a neno/a.
• Os proxectos educativos serán obrigatorios e traballaranse, na quenda de mañá de 10:00 a 13:00 horas e na
quenda de tarde de 16:00 a 19:00 horas. Por isto, todo o alumnado permanecerá na escola nesas horas.
• Os/as nenos/as deberán gozar dun mes enteiro de vacacións que coincidirá, con carácter xeral, co mes de
peche do centro. Non obstante o anterior, poderase solicitar o seu gozo nun mes distinto ou ben o seu reparto
en dúas quincenas cando así sexa suficientemente acreditado pola familia.
• A matriculación do neno/a nas escolas infantís municipais de Narón supoñen a total aceptación deste
Regulamento de réxime Interior así como da normativa específica do centro durante o curso escolar.
2.6. USO DAS DEPENDENCIAS E DO MATERIAL
A Escola Infantil da Solaina ten unha superficie interior construída de 834,75 m2, dos cales 450 m2 son de patio
exterior, onde contamos con zona de chan de seguridade de caucho reciclado e céspede onde se atopan os tobogáns,
balancíns…
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O espazo interior distribúese do seguinte xeito:
•

O edificio está distribuído en varias estancias amplas como son: cociña, comedor e despensa, 2 unidades 0-1
anos, 2 unidades 1-2 anos e 2 unidades 2-3 anos, todas elas con zonas de descanso hixiene e aseos, sala de
usos múltiples, sala de persoal educativo, aseo de persoal, despacho de dirección, almacéns e lavandería.

•

Na parte posterior fronte á porta principal da escola, hai un solar dividido entre un patio exterior amurallado
de 450m2 que serve de zona de xogo, con zona de caucho reciclado e zona axardinada e un pequeno horto. O
acceso é por unhas ramplas acaroadas á fachada posterior tanto dende a avda. da Solaina como da rúa
Cristóbal Colon.

A Escola Infantil de Piñeiros ten unha superficie interior construída de 550,05 m2, dos cales 75,50m2 son de patio
interior, onde contamos con zona de chan de seguridade de caucho reciclado e céspede onde se atopan os tobogáns,
balancíns…
O espazo interior distribúese do seguinte xeito:
•

O edificio está repartido en dúas plantas, a planta baixa cunha superficie construída de 550’05 m2 e unha
superficie útil de 495’71 m2, e a planta alta cunha superficie construída de 113’40 m2 e unha superficie útil
de 84’35 m2.

•

O edificio está distribuído en varias estancias amplas como son: cociña, comedor e despensa, 2 unidades 0-1
anos, 2 unidades 1-2 anos e 2 unidades 2-3 anos, todas elas con zonas de descanso hixiene e aseos, sala de
usos múltiples, sala de persoal educativo, aseo de persoal, despacho de dirección, almacéns e lavandería.

•

Ademais presenta, fronte á fachada principal, unha superficie exterior axardinada rodeada por bordos duns 12
cm de altura, e acaroada á beirarrúa unha rampla de acceso e outro pequeno xardín con cerrado perimetral de
reixa metálica, situado na parte posterior.

A Escola Infantil da Gándara ten unha superficie interior construída de 1.682m2 , dos cales 678.27m2 son de patio
exterior, onde contamos con zona de chan de seguridade de caucho reciclado e céspede onde se atopan os tobogáns,
balancíns… O espazo interior distribúese do seguinte xeito. O edificio está situado nunha parcela de 1852 m2, dos
cales 1.682 m2 están afectos á ordenanza 6ª “Zona de equipamentos públicos e dotacións”.
•

A escola infantil está distribuída en dúas plantas:

Planta baixa, cunha superficie construída de 550’05 m2 e unha superficie útil de 495’71 m2
Planta primeira, cunha superficie construída de 113’40 m2 e unha superficie útil de 84’35 m2.
•

Conta con varias dependencias amplas como son: cociña, comedor e despensa, 2 unidades 0-1 anos, 2
unidades 1-2 anos e 2 unidades 2-3 anos, todas elas con zoas de descanso hixiene e aseos, sala de usos
múltiples, sala de persoal educativo, aseo de persoal, despacho de dirección, almacéns e lavandería.

•

Ademais presenta unha superficie exterior axardinada cun pechado perimetral de reixa metálica e equipada
cun patio de xogos; superficie total do patio 139’05 m2; superficie total patio exterior 678’27 m2

Todas as nosas instalacións cumpren a normativa arquitectónica, de salubridade e seguridade vixente.
✓ Todo o material é de uso común, polo que a norma principal será o seu coidado para o posterior desfrute dos
demais.
✓

As aulas deberán ser respectadas como ambiente educativo, polo que terán a obriga de permanecer
ordenadas, limpas e estruturadas para tal fin, por parte das educadoras e dos cativos que as empreguen,
manter a orde nun espazo común é obriga en beneficio de todos.

✓

O comedor tamén poderá ser usado como salón de usos múltiples: psicomotricidade, actuacións, teatro…
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✓

O material deberá coidarse, manterse ordenado e clasificado nos armarios destinados para este fin, avisando á
dirección no caso de precisar reposición.

2.7. A LINGUA
Como norma xeral de funcionamento, potenciarase a lingua galega, que será tamén a de normal funcionamento do
centro en aplicación da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, sen que poida ser obxecto de
exclusión.
Os documentos oficiais da escola entregaranse na lingua cooficial elixida.
Procurarase introducir unha terceira lingua que se traballará transversal ao currículo educativo, e será o inglés,
basicamente.
2.8. FOMENTO DA IGUALDADE ENTRE NENAS E NENOS
A escola é o principal axente educativo da infancia e a xuventude. Nela non só se aprenden coñecementos senón que
tamén se adquiren actitudes, valores e normas de comportamento. Na escola, a educación non sexista implica a
participación non só do profesorado senón tamén da familia e a sociedade en xeral.
As EIM poñerán especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracións que se utilicen como instrumentos de
traballo. Así mesmo vixiará que no uso da linguaxe se adopten expresións e formas non discriminatorias.
En todo caso, na medida do posible, aplicaranse os obxectivos e as actuacións recollidas dentro do Plan de igualdade
implementado polo Concello de Narón
Algunhas das propostas coeducativas dentro da escola son:
•

Fomentar unha actitude respectuosa e tolerante cos demais.

•

Dende as primeiras etapas escolares fomentar, nos xogos e dinámicas, a non discriminación.

•

Traballar na inversión de roles.

•

Ensinar a nenas e nenos a utilizar os xoguetes indistintamente, sen pensar no xénero.

•

Formar o profesorado para traballar contra o sexismo na escola.

•

Fomentar a creación de talleres coeducativos dirixidos ás nais, pais, titores/as, etc.

•

Sensibilizar as familias na igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e o reparto de tarefas
domésticas. Corresponsabilidade.

•

Valorar a diversidade na escola como unha riqueza social.

•

Introducir a perspectiva de xénero en todas as actividades.

•

Promover a igualdade entre mulleres e homes.

•

Atender a afectividade e sexualidade das nenas e os nenos dun xeito san e responsable.

•

Educar no respecto os diferentes tipos de familias e as distintas formas de convivencia.

•

Favorecer a participación e a convivencia respectando a diversidade.

•

Prever os malos tratos e a violencia de xénero.

•

Aprender a usar linguaxes que non discriminen a ninguén

•

Reflexionar sobre o que ensinamos e como o ensinamos
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CAPÍTULO VI. NORMATIVA REFERENTE Á FAMILIA
1. DEREITOS E OBRIGAS DOS/DAS PAIS/NAIS, TITORES/AS E REPRESENTANTES LEGAIS
DEREITOS
✓

Ser informados da situación do/da seu/súa fillo/a na escola: desenvolvemento, actitude, progresos…

✓

Solicitar ampliación desta información en titorías e reunións coa educadora/s e directora.

✓

Ser respectados/as polas educadoras, directora e demais persoal da escola.

✓

A asociarse co obxecto de favorecer a súa participación na programación e no desenvolvemento de
actividades do centro.

DEBERES/ OBRIGAS
✓

Informar en todo momento da situación persoal do neno/a no referente ao seu proceso educativo na casa e no
seu contorno: gustos, aversión, cambio na situación familiar…

✓

Ser puntuais na hora da entrada e saída.

✓

Ser puntuais no referente á contribución de material solicitado pola escola, á devolución de notas e enquisas
enviadas por esta.

✓

Ser puntuais nos pagos e nas notificacións das baixas e cambios de horario.

✓

Respectar as educadoras e demais persoal da escola.

✓

Cumprir a normativa no referente á vestimenta, enfermidades, alimentación e descanso.

✓

Colaborar na medida do posible nas actividades da escola, que serán o eixo da relación familia-escola.

✓

Avisar á escola do cambio de persoas encargadas de recoller o/a cativo/a na escola.

2. PARTICIPACIÓN E RELACIÓN COS/COAS PAIS/NAIS, TITORES/AS E REPRESENTANTES LEGAIS
Participación activa
Fomentarase unha relación estreita entre familia-escola porque sabemos que só deste xeito podemos acadar os nosos
obxectivos cos nenos e nenas.
Comezamos mantendo unha entrevista inicial coas familias para que nos conten cousas dos/das seus/súas fillos/as para
nós poder coñecelos mellor cando teñamos que tratar con eles/as. Tamén deben cubrir unha ficha onde aparecen datos
interesantes do/a neno/a, dos seus hábitos, dos xogos, dos desenvolvementos, das actitudes…
A relación dos pais e nais, titores/as e representantes legais coa escola é fundamental, xa que canto mellor sexa a
participación, mellor será o proceso educativo dos nenos e nenas.
A coordinación e o coñecemento da vida na escola verase facilitado por:
✓

Entrevista inicial dos/as pais e nais coa directora e a educadora correspondente.

✓

Contactos diarios coa educadora dos vosos/as fillos e fillas.
39151

CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

✓

Titorías coa educadora do/a neno/a. Desta maneira poderanse tratar de xeito específico todas as cuestións
referidas ao desenvolvemento do/a pequeno/a, coa periodicidade que sexa necesaria.

✓

Reunións das familias co equipo educativo adaptadas ás necesidades de información que xurdan por parte das
familias ( mínimo dúas reunións por curso escolar).

✓

Participación en actividades puntuais: celebracións de festas, saídas da escola...

✓

Colaboración na preparación de festas, celebracións, excursións...

3. INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS
Realizaranse cantas reunións sexan necesarias, con todos os pais e nais, titores/as… para informalos sobre o
funcionamento da escola e aspectos relevantes sobre actividades que se van realizar dentro dos distintos períodos.
Os pais e nais que o soliciten, poderán manter unha titoría coa educadora do seu cativo/a, para falar do seu progreso.
Igualmente poderaa solicitar a educadora se houbese algunha incidencia.
Todas as familias serán informadas do período de adaptación dos seus fillos e das súas fillas, mediante un informe,
que se mandará finalizado o período considerado de adaptación ou familiarización.
Poderanse utilizar axendas, partes, correo electrónico ou outro tipo de medio para informar sobre todo o relacionado
cos hábitos de hixiene, descanso, comida e as actividades realizadas ese día.
Todas as familias serán informadas diariamente de todo o relacionado cos hábitos de hixiene, descanso, comida e as
actividades realizadas ese día ou calquera aspecto relevante da xornada, así como petición de material, convocatoria de
reunións etc. Esta información podería darse persoalmente ou a través doutros medios como axenda, parte diario,
correo electrónico etc.
Todos os pais e nais, titores/as e representantes legais serán informados das actividades que se están levando a cabo,
así como información sobre temas relacionados co desenvolvemento evolutivo dos nenos/as ou do seu interese
(control de esfínteres, alimentación na primeira infancia, uso do chupete etc…). Esta información servirá de
permanente formación para as familias e o persoal educativo.
No taboleiro da escola tamén estarán expostos os menús da escola, e alérxenos así como información específica sobre
a alimentación adecuada para estas idades. Tamén outros documentos de información xeral como horario de apertura e
peche, calendario escolar, existencia de libro de reclamacións, regulamento etc.
Fomentarase que exista unha estreita colaboración entre escola e familias. Estas poderán participar activamente nas
reunións, festas, saídas, etc., co obxectivo de xerar lazos comúns polo ben dos/as nenos/as.
CAPÍTULO VII. RÉXIME DE COBRAMENTO
MATRÍCULA
A matrícula corresponde a un curso escolar. A reserva de praza non conta con cota. Se o neno/a non se incorporara ao
curso, perdería a praza agás causa xustificada de atraso na súa incorporación.
Os cambios de xornada: diminución ou aumento deberán ser notificados ao Concello antes do día 15 de cada mes, de
non ser así, aboarase a contía correspondente á contratada, no caso de que a nova sexa inferior.
As cotas dos servizos básicos (comedor, horario amplo, horas extras...) serán aboadas polas familias e son as que se
detallan na ordenanza fiscal.
A xunta de Galicia subvenciona ao 100% a atención educativa durante 11 meses.
1.

PAGO DA TAXA

En todo o referente ao réxime de cobramento estarase ao disposto na ordenanza fiscal de aplicación, publicada no
BOP, estando sempre á disposición da persoa usuaria na propia escola, e na páxina web do Concello.
2. RÉXIME DE ACTUALIZACIÓN DE PREZOS
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As cotas correspondentes aos servizos básicos poden ser actualizadas de acordo ao IPC anual e serán aboadas polas
familias.
Atenderase ao disposto na ordenanza fiscal de aplicación.
3. FORMA E PERÍODO DE PAGO
Os prezos dos servizos básicos deberán ser aboados do 1 ao 10 de cada mes.
O réxime de pagamento será mediante domiciliación bancaria, atendendo ao disposto na ordenanza fiscal de
aplicación.
4.

DOCUMENTO XUSTIFICATIVO

Para a gratuidade do alumnado no que corresponde á atención educativa, emitirase o documento que corresponda,
selado pola entidade/dirección do centro, no que conste, entre outros datos, a xornada do/a neno/a (horas de asistencia)
coa lenda “praza subvencionado ao 100% pola Xunta de Galicia para a atención educativa”.
5.

AUSENCIAS/VACACIÓNS

Durante o período de vacacións non se cobrará taxa polos servizos básicos demandados pola familia (servizo de
comedor, almorzo ou merenda, horario amplo, horas extras segundo o caso.
A non asistencia por períodos distintos ao mes de vacacións, sexa enfermidade sen xustificar por prescrición
facultativa, ou calquera outra causa xustificada, non exime do pago da cota correspondente, agás informe médico
xustificativo, e ata un máximo de dous meses.
CAPÍTULO VIII. NORMATIVA REFERENTE Á INFRAESTRUTURA DO CENTRO
1. MEDIDAS DE SEGURIDADE E HIXIENE
A escola conta coas seguintes medidas de seguridade e hixiene:
1.1.- En todas as súas instalacións:
✓ Faise un programa de desratización , desinfección e de desinsectación anual.
✓ Conta cun sistema de autocontrol baseado na metodoloxía APPCC.
✓ Realízanse inspeccións da Consellería de Sanidade periódicas.
✓ En canto á hixiene, seguiranse as pautas marcadas por Sanidade nos seus controis periódicos.
✓ Conta cun técnico en riscos laborais encargado de implantar as medidas de emerxencia.
✓ Medidas antiincendios: extintores, alarma, planos de evacuación, plan de actuación para casos de emerxencia,
pulsadores de alarma antiincendios distribuídas polo edificio, detectores de fume en todas as estancias,…
✓ As portas de saída teñen apertura antipánico.
✓ Medidas de protección para evitar golpes e outras lesións nos nenos e nenas, tales como as cantoneiras e os
antipilladedos.
✓ Os traballadores/as contarán con coñecementos acreditados de prevención de riscos laborais e de primeiros
auxilios.
1.2.- Relativo ao persoal
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✓ Todo o persoal que realiza atención e coidado do alumnado acredita o seu correcto estado de saúde e con
periodicidade anual realiza un recoñecemento médico que acredita que non padece enfermidade infectocontaxiosa nin defecto psíquico ou físico que impida as súas funcións na escola. Será igualmente preceptiva a
vacinación do persoal contra a rubéola, co especial compromiso das mulleres en idade fértil de adoptar as
medidas sanitarias preventivas que correspondan durante os 3 meses seguintes á vacinación.
✓ Todo o persoal do centro, está en posesión do carné de manipulación de alimentos e ten feito o curso de
primeiros auxilios.
✓ Será obrigatoria unha correcta hixiene persoal dos/as traballadores/as.
1.3.- O centro conta con:
✓
✓

Plan de autoproteción implantado e inscrito no REGAPE
Póliza de responsabilidade civil

✓

Póliza de accidentes

✓

Póliza de sinistros/danos do local

✓

Libro de reclamacións a disposición das persoas usuarias

✓

Proxecto educativo a disposición das familias

✓

Libro de rexistro de persoas usuarias

✓

Expediente individual do alumnado

INTERVENCIÓNS
-Sr.Romero Franco: ben, pois neste caso, estamos nunha situación parecida ou similar ao punto
anterior. Neste caso, dende que a Xunta adoptou a decisión da gratuidade para os nenos, pois todas
aquelas escolas que tanto son xestionadas directamente pola Xunta como as que non, pois decidiu
que todas adoptaran o mesmo regulamento, neste caso traemos este regulamento para esa
adaptación a todas as escolas municipais de Galicia. Grazas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou
a proposta transcrita.
4 º.- PROPOSTA DE CANCELACIÓN DE GARANTÍAS DEPOSITADAS POLA
EMPRESA CEDENTE DO CONTRATO DE SERVIZOS DENOMINADO "REVISIÓN E
REDACCIÓN DUN NOVO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL NO
CONCELLO DE NARÓN".. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: O xefe do Servizo
de Contratación, en relación ao contrato denominado “Revisión e redacción dun novo Plan Xeral
de Ordenación Municipal do Concello de Narón, elevou a esta Alcaldía- Presidencia, en data 23 de
xuño de 2022, o informe-proposta que di:
“Expediente CON/93/2021: Cesión do contrato de servizos denominado “Revisión e redacción
dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Narón.
Asunto: Proposta de cancelación de garantías depositadas pola empresa cedente
En relación á devolución da garantía correspondente ao contrato de servizo denominado “Revisión
e redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Narón”, emítese o
seguinte INFORME-PROPOSTA:
Con data 26 de marzo de 2009 adxudicouse definitivamente á empresa DOLMEN SL por acordo
plenario de data 26 de marzo de 2009 o contrato do servizo denominado “Revisión e redacción
dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Narón”. Dito contrato foi
formalizado o 1 de abril de 2009.
Para garantir este contrato a empresa constituíu garantía definitiva por importe de 12.375,00 euros
(DOCE MIL TRESCENTOS SETENTA E CINCO EUROS), correspondentes ao cinco por cento
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do importe de adxudicación (excluído o IVE), de acordo co establecido na cláusula novena do
prego de cláusulas administrativas particulares que rexeu a licitación.
Posteriormente e debido a entrada en vigor da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de
modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, levouse a cabo a modificación do contrato con data 10 de decembro de 2010, polo
que a empresa adxudicataria tivo que incrementar a garantía definitiva por importe de 2.433,05
euros. Esta contía foi obxecto de dedución no pago da factura nº 2019-61 e depositada con data 28
de agosto de 2019.
Consta no expediente un informe da tesoureira de 27 de maio de 2022, documento no que se deixa
constancia, entre outros, dos seguintes extremos:
1. Consta depositado na Tesourería municipal nesta data, o seguinte aval/contrato seguro
caución, dacordo co detalle que se indica na seguinte táboa:
TERCEIRO

DOLMEN SL

CIF

B33884446

IMPORTE

12.375,00

GARANTIA
CONTRATO
REDACCIÓN REVISION
PXOUM NARÓN

Nº AVAL /
CONTRATO
SEGURO
CAUCION
0237314

Nº.
OPER.
PROG.
SICALW
IN
32009000
0002

2. Segundo resulta da contabilidade municipal, cuxa levanza lle corrresponde á Intervención
municipal, e para o contrato antes mencionado, foi depositada o 28.08.2019 a seguinte fianza a
cal foi obxeto de deducción no pago da factura nº 2019- 61:
TERCEIRO
DOLMEN SL

CIF
B33884446

IMPORTE

GARANTIA CONTRATO

2433,05

REDACCIÓN REVISION PXOUM
NARÓN

Nº. OPER.
PROG.
SICALWIN
320190002048

Con data 10 de setembro de 2021, a citada empresa solicitou a autorización para a cesión do
contrato a favor da sociedade civil Arqyur S.C. Unha vez presentada por esta última a
documentación requirida para poder autorizar a cesión, o Concello Pleno, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 24 de febreiro de 2022, adoptou entre outros o seguinte acordo: Ter por
acreditados os requisitos exixidos para a autorización da cesión do contrato denominado “Revisión
e redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Narón”, segundo o
acordo plenario deste Concello de data 30 de setembro de 2021.
Unha vez autorizada a cesión a favor da sociedade Arqyur SC, a técnica de xestión do Servizo de
Obras e Urbanismo con data 15 de xuño de 2022 informa que a empresa DOLMEN SLP, fixo a
entrega completa de toda a documentación obxecto do contrato, non quedando pois ningún
documento pendente de reclamar á anterior empresa adxudicataria.”
Visto este informe e visto o ditame favorable por maioría (coas abstencións dos representantes do
PP -3- e BNG -1- e os votos favorables de TEGA -5- e PSdG-PSOE -2-) na Comisión de
Contratación, Persoal e Especial de Contas do 21 de xullo de 2022, o seu presidente propón ao
Pleno, como órgano de contratación, a adopción do seguinte
ACORDO
PRIMEIRO.- Cancelar a garantía definitiva formalizada por DOLMEN SL co CIF: B33884446
pola cantidade de 12.375,00 euros (DOCE MIL TRESCENTOS SETENTA E CINCO EUROS)
así como a garantía correspondente ao modificado, depositada mediante a dedución no pago da
factura nº 2019-61, por importe de 2.433,05 euros (DOUS MIL CATROCENTOS TRINTA E
TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS) correspondente ao contrato denominado “Revisión e
redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Narón”.
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SEGUNDO.- Dar conta desta resolución ao interesado e á Tesourería do Concello para os efectos
oportunos.
DEBATE
-Sr.Romero Franco: ben, como xa explicamos na comisión, trátase da empresa anterior que levaba
este plan. Como xa se fixo o trámite correspondente con todo de forma correcta, pois neste caso, se
lle devolve a garantía que tiñan presentada cando era a responsable deste plan. Nada máis.
-Sr.Castrillón Permuy: buenos días a todos e a todas. Grazas Sra.alcaldesa.
Bueno, nós como falamos aquí do PXOM, pois nos gustaría saber como están os trámites coa nova
empresa, é dicir, máis que os trámites, se os traballos están avanzando, cando teñen pensado sacar
a aprobación inicial, porque creo que despois de 12 anos pois é importante saber algo máis deste
tema. Nada máis. Moitas grazas.
-Sra.alcaldesa: realmente o punto este non ten nada que ver agora mesmo co plan, é dicir, estamos
para devolver a garantía á empresa anterior.
Están traballando con el, lle dou resposta aínda que non corresponda, e entendo que xa sabes, tivo
lugar esa primeira reunión onde nos presentaron os prazos que ían levar a cabo e se o podemos ter
aprobado a final de ano inicialmente non esperaremos a xaneiro. Pasamos a votar a proposta.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: A favor 2
BNG: A favor 2
5 º.- PROPOSTA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DO SERVIZO DE AXUDA NO
FOGAR E DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS NA ALCALDÍA.. -Lida polo secretario
xeral a proposta que di así: ”El Jefe del Servicio de Contratación, con fecha 14 de julio de 2022,
elevó a esta Alcaldía-Presidencia el informe-propuesta que dice:
“Expediente CON/80/2022: Servicio de Ayuda en el Hogar
Asunto: propuesta de incoación de expediente y delegación de competencias en materia de
contratación
En relación al expediente señalado en el encabezado, se emite informe-propuesta en base a los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
La Jefa del Servicio Sociocomunitario, en fecha 08 de julio de 2022, emitió y trasladó a este
Servicio de Contratación un informe motivado sobre la necesidad de contratar la prestación del
“Servicio de Ayuda en el Hogar”.
Constan en el expediente del Servicio Sociocomunitario otros documentos preceptivos en la
configuración del expediente de contratación.
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Resultan de aplicación, a efectos de iniciarse el expediente encaminado a la adjudicación del
contrato, los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Prescribe el artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(en adelante, LCSP):
La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la
previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el
artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.
Dispone el artículo 28.1 de la misma norma, al que se remite el precitado artículo 116:
Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que
sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal
efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante
el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o
negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia
de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento
encaminado a su adjudicación.
En el informe aludido en los antecedentes de hecho, consta la justificación de la necesidad de
proceder a la contratación:
De conformidad con lo previsto en la Ordenanza municipal reguladora del servicio de
ayuda en el hogar vigente (Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, 19/06/2014),
el servicio de ayuda en el hogar, tiene por objeto prestar un conjunto de atenciones a
las personas o familias en su domicilio, desde una perspectiva integral y
normalizadora, para facilitar su desarrollo personal y la permanencia en su ámbito
habitual, especialmente en aquellas situaciones en que tengan limitada su autonomía o
en otras situaciones de riesgo social para las que resulte un recurso idóneo.
El servicio de ayuda en el hogar es un servicio público de carácter local, consistente
en ofrecer un conjunto de atenciones a las personas o unidades de convivencia en el
propio domicilio, para facilitar su desarrollo y la permanencia en su contorno
habitual.
El servicio de ayuda en el hogar podrá prestarse, la cualquier persona o unidad de
convivencia, para las cuales, de acuerdo con la valoración técnica correspondiente,
suponga un recurso idóneo de atención. De manera particular, el servicio atenderá
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personas mayores con déficits de autonomía y personas con discapacidad,
especialmente cuando carezcan de apoyo personal en su medio inmediato.
El servicio de ayuda en el hogar tiene por objeto prestar un conjunto de atenciones a
las personas en su domicilio, desde una perspectiva integral y normalizadora, en
aquellas situaciones en que tengan limitada su autonomía personal o en los casos de
desestructuración familiar.
Son objetivos del servicio de ayuda en el hogar:
− Mejorar la calidad de vida de las personas usuarias.
− Posibilitar la permanencia de las personas en su contorno de convivencia
habitual.
− Favorecer y potenciar la autonomía personal en el propio domicilio.
− Mantener, mejorar y recuperar las redes de relación familiar y social.
− Prevenir situaciones de dependencia o exclusión social.
− Demorar o evitar la institucionalización.
− Reforzar la solidaridad y potenciar el voluntariado social.
Así como la idoneidad del objeto y su contenido para satisfacer dichas necesidades.
Resumidamente:
(…) la regulación de la prestación del servicio de ayuda en el hogar (en adelante
SAH) del Ayuntamiento de Narón cuya finalidad es la atención a personas en las que
concurran los requisitos establecidos en el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el
que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación, la Orden Gallega
de 22 de enero de 2009 y la Ordenanza Municipal reguladora del servicio de ayuda
en el hogar, configurándose como la prestación de un conjunto de atenciones a las
personas o familias en su domicilio, desde una perspectiva integral y normalizadora,
para facilitar su desarrollo personal y la permanencia en su entorno habitual.
A la vista de lo anterior y teniéndose por motivada la necesidad del contrato de acuerdo con el
artículo 116 de la LCSP, corresponde al órgano de contratación la iniciación del correspondiente
expediente. Dicho órgano resulta ser el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con el valor estimado
señalado en el informe de la Jefa del Servicio Comunitario de fecha 08 de julio de 2022
(6.457.888,80 €), en relación con la Disposición Adicional 2, apartado 2, de la LCSP.
Por otro lado, y a efectos de agilizar la tramitación administrativa del expediente de contratación,
señala el artículo 61.2 de la LCSP:
Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y
facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables
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en cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de
que se trate de órganos administrativos (…).
En el caso de las Entidades Locales, prescribe el artículo 22, relativo a las atribuciones del Pleno,
punto 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL, en
lo sucesivo):
El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de
Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo.
Entre las excepciones señaladas no figura la competencia en materia de contratación, por lo que
esta es delegable.
Tampoco la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, en su artículo 64; el
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Narón, en su artículo 16; y las Bases de
Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Narón (base 13); establecen limitaciones
adicionales a la facultad de delegación del Pleno en la Alcaldía o la Junta de Gobierno Local.
En cuanto al alcance de la delegación, señala el artículo 51.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF):
El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiera
y las facultades concretas que se delegan, así como las condiciones específicas de
ejercicio de las mismas en la medida en que se concreten o aparten del régimen
general previsto en este Reglamento.
En virtud del precitado principio de agilidad, se propone la delegación de todos los actos cuyo
dictado sea necesario en el marco de este contrato, en sus fases de preparación, adjudicación,
efectos, cumplimiento y excepción. A modo de ejemplo, la Disposición Adicional novena del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, prevé algunos supuestos de delegación de
competencias. Entre otras, la publicidad potestativa de la licitación, las informaciones sobre los
pliegos y documentación complementaria, la prórroga de plazos para presentar proposiciones; la
dirección, inspección y control de la ejecución del contrato; la adopción de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, o el reajuste de anualidades.
Al margen de estas facultades complementarias o instrumentales, se propone la delegación, sin
perjuicio de otros posibles actos necesarios, de la aprobación de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, la aprobación del expediente de
contratación y la autorización del gasto, la convocatoria de licitación, la imposición de penalidades
administrativas, la resolución de recursos y las facultades de interpretar, modificar, prorrogar y
resolver el contrato.
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Se exceptúa expresamente de la facultad de delegación el acto de adjudicación, por incluirse en el
mismo la disposición de gastos a favor de la empresa adjudicataria; siendo ésta una competencia
indelegable, de acuerdo con el artículo 22.4 de la LRBRL.
En cuanto a los efectos de la delegación, señala el artículo 51.2 del ROF:
El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que se adoptará por
mayoría simple, surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia. Estas reglas también serán
de aplicación a las modificaciones posteriores de dicho acuerdo.
Por último, cabe reseñar que el acuerdo de incoación del expediente debe ser publicado (artículo
116.1 in fine de la LCSP), y que el expediente debe completarse con los restantes documentos
preceptivos (entre ellos, los pliegos, el certificado de existencia de crédito y los informes de
fiscalización y de la Secretaría General a los que se refieren la Disposición Adicional 3, apartados
3 y 8, de la LCSP), sin perjuicio de que sean incorporados cuantos documentos, informes y demás
elementos sean necesarios para completar debidamente dicho expediente.
Por todo lo anterior y en virtud del artículo 175 del ROF, este Jefe de Servicio eleva a la AlcaldíaPresidencia, para que someta a debate y votación del Pleno, previo Dictamen de la Comisión
Informativa de Contratación, Personal y Especial de Cuentas, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Incoar el expediente de contratación denominado “Servicio de Ayuda en el Hogar”.
SEGUNDO: Ordenar al Servicio Sociocomunitario la elaboración de los Pliegos de Prescripciones
Técnicas; al Servicio de Contratación la elaboración de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
cuantos documentos, informes y demás elementos sean necesarios para completar debidamente
dicho expediente; a la Secretaría General la emisión de un informe previo a la aprobación del
expediente; a la Intervención General la certificación de existencia de crédito e informe sobre el
porcentaje que supone la contratación en relación a los recursos ordinarios, así como la
fiscalización previa a la aprobación del expediente.
TERCERO: Delegar en la Alcaldía-Presidencia todas las facultades que, como órgano de
contratación, le corresponden al Pleno en el marco del presente contrato, a excepción del acto de
adjudicación y de disposición de gastos a favor de la empresa adjudicataria.
CUARTO: Publicar este acuerdo en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de la
Provincia.”

Visto este informe-propuesta, y visto el dictamen favorable por mayoría (con las abstenciones de
los representantes del PP -3- y BNG -1- y los votos favorables de TEGA -5- y PSdeG-PSOE -2-)
en la Comisión de Contratación, Personal y Especial de Cuentas, celebrada el 21 de julio de 2022,
su presidente propone al Pleno adoptar la siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO: Incoar el expediente de contratación denominado “Servicio de Ayuda en el Hogar”.
SEGUNDO: Ordenar al Servicio Sociocomunitario la elaboración de los Pliegos de Prescripciones
Técnicas; al Servicio de Contratación la elaboración de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
cuantos documentos, informes y demás elementos sean necesarios para completar debidamente
dicho expediente; a la Secretaría General la emisión de un informe previo a la aprobación del
expediente; a la Intervención General la certificación de existencia de crédito e informe sobre el
porcentaje que supone la contratación en relación a los recursos ordinarios, así como la
fiscalización previa a la aprobación del expediente.
TERCERO: Delegar en la Alcaldía-Presidencia todas las facultades que, como órgano de
contratación, le corresponden al Pleno en el marco del presente contrato, a excepción del acto de
adjudicación y de disposición de gastos a favor de la empresa adjudicataria.
CUARTO: Publicar este acuerdo en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia.
DEBATE
-Sr.Romero Franco: ben, neste caso, como ben se expresa é a incoación do expediente de
contratación do Servicio de Axuda no Fogar, e a delegación, como tamén explicamos na comisión,
é debido a poder axilizar os trámites para levalo a cabo e que entre en vigor o antes posible, xusto
antes da data que ten a finalización o contrato actual.
Neste punto tamén quero facer constar de que lle quero pedir disculpas á portavoz do Partido
Popular na comisión, neste caso Mar, que quedei de chamala por unha dúbida que me preguntaba,
a chamei e despois me devolveu a chamada e non lle volvín a contestar. Sobre a dúbida que me
preguntaba, número de horas, non está establecido o número de horas, senón vai en función da
cantidade, do presuposto que sae por este contrato, neste caso, é un contrato que sae por unha
cantidade bastante maior co contrato anterior, polo tanto, repercutiría nunha cantidade de obras
maior. E nada máis. Moitas grazas.
-Sr.Carballeira López: bo día. Bueno, nós estamos de acordo en axilizar os trámites para
desbloquear esta situación, no, que é un pouco desastre. De todas maneiras, vemos que hai un
problema de base, no, que se fagan outras bases e que veña outra empresa, e non nos asegura que o
servicio vaia ser correcto pola experiencia que temos, hai un problema de base, que é a
precariedade laboral que teñen as traballadoras e traballadores deste servizo, no.
E pola experiencia do BNG como xa se está facendo nalgún concello, a solución pasa pola xestión
directa do concello deste tipo de servizos porque como non podemos solucionar, é a única maneira
que temos para solucionar este problema de base, no. Como a maioría dos traballos feminizados,
pois os salarios son moi baixos, e a calidade deste traballo é malísima e repercute directamente na
atención que se está dando. Entonces aínda que estamos a favor de desbloquear esta situación
cremos que a situación definitiva sería apostar por unha xestión directa do concello.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa. Bueno referente a esta proposta que nos presentan
como xa lles dixemos e solicitamos na outra anterior licitación, que creo que se quedan cortos en
horas. Vostedes falan de que vai por presuposto global, pero é que subiu o prezo da hora, polo
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tanto, vemos que siguen sacando unha licitación escasa en horas, porque ao final se temos algo
máis de 13.150 horas ao mes en Narón e sacamos só 157.644, xa só esas horas, de actualmente a
agora, superan esa cifra ao ano, que serían 157.800; e non vaiamos a pensar que entonces vostedes
non pensan que hai que aminorar esa lista de espera que hai, eu creo que deberían ir pensando que
temos máis de 360 familias en lista de espera e deberían de telo en conta para licitar esto.
Polo tanto, nós imonos abster porque consideramos unha vez máis que o van sacar con
insuficientes horas. Nada máis.
-Sra.alcaldesa: só unha cousa. Realmente non se quita…. Pode vir a mesma empresa. Esto é unha
licitación, e non hai nada que impida que se volva a presentar e que volva a gañar a xestión deste
contrato, e diretamente a xestión. E realmente non entendemos que a solución sexa a xestión
directa do concello porque os problemas son outros, é dicir, aquí hai un absentismo do 45% que
sería o mesmo absentismo se o xestionase o concello ou no. Entroutras cousas, a maiores, de que
no mercado non existe xente formada, non existen esa flexibilidade nin eses cursos, de feito a
Xunta de Galicia, que sempre nos daba 4, nos dá agora mesmo só 2, hai unhas condicións moi
complicadas para que a xente aguante todo o curso, que soen facer seiscentas e pico de horas e só
podes faltar 25, creo recordar, e sen xustificación, é dicir, pedimos unha serie de flexibilizacións
para que toda esta situación mellore. Cremos que non pasa por unha xestión directa do concello.
E co número de horas, a día de hoxe, non están cubertas todas esas. Por que? Porque a día de hoxe
tampouco a capacidade para facelo porque a empresa non ten e o levamos reclamando moitísimas
veces, enton e sobre todo, o número de altas, que se dan diariamente. É así, non lle dé á cabeza
porque é así. Se realmente con todo o número de horas que sae neste contrato, se puideran
adxudicar, estaría o servizo moitísimo mellor e ben sabe vostede tamén de quen depende e non só
única e exclusivamente do Concello de Narón.
Pasamos a votar a proposta.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: A favor 2
BNG: Abstencións 2
6 º.- PROPOSTA DE REVOGACIÓN DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE
DESESTIMACIÓN DUN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA UNHA LIQUIDACIÓN
DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA
URBANA (IIVTNU).. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así:
Logo de ver o informe
proposta do xefe do Servizo de Intervención e Facenda, así como o conforme da Secretaría Municipal a dito informe,
que transcrito literalmente di:
“INFORME-PROPOSTA DO XEFE DO SERVIZO DE INTERVENCIÓN E FACENDA.
ASUNTO: PROCEDEMENTO DE REVOGACIÓN DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE
DESESTIMACIÓN DUN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA UNHA LIQUIDACIÓN DO IIVTNU DE
DONA MARÍA JOSEFA DURÁN SUEIRAS (**********)
ANTECEDENTES:
•

Con data 13-07-2021 (rexistro de entrada nº 13.913) dona María Josefa Durán Sueiras presentou unha
declaración, a efectos do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana (IIVTNU) na
que daba conta da transmisión, por compravenda, dun inmoble sito na rúa As Neves nº 7 baixo, con
referencia catastral nº 6876008NJ6167N0001JS.
Xunto coa súa declaración, a interesada achegou unha escritura pública de data 13-07-2021 (protocolo
notarial nº 2.031) mediante a cal dona María Francisca Sueiras Dopico e dona María Josefa Durán Sueiras
vendían e transmitían a propiedade do inmoble citado no parágrafo anterior.
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•

En data 19-10-2021, o concelleiro delegado de Facenda emitiu unha resolución mediante a cal aprobábase a
liquidación con número de referencia interna 317723, referida ao IIVTNU e cuxo suxeito pasivo era dona
María Josefa Durán Sueiras con NIF ********

•

En data 26-10-2021 notificouse á Sra. Durán a liquidación do IIVTNU, tal e como se acredita no acuse de
recibo obrante no expediente administrativo.

•

En data 22-11-2021 (rexistro de entrada nº 22.849) dona María Josefa Durán Sueiras presentou un recurso de
reposición contra a citada liquidación do IIVTNU, amparándose na recente Sentenza do Tribunal
Constitucional nº 182/2021 de data 26-10-2021.

•

En data 16-12-2021 o xefe do Servizo Municipal de Intervención e Facenda emite un informe, que eleva á
Alcaldía, no que propón a desestimación do recurso de reposición por considerar que o acto recorrido xa
estaba consolidado no momento da emisión da Sentenza do Tribunal Constitucional.

•

En data 16-12-2021 a Alcaldía dita unha resolución na que se acorda a desestimación do recurso de
reposición presentado pola Sra. Durán Sueiras.

Cabe destacar que, por un erro administrativo, a citada resolución da Alcaldía non foi notificada á interesada.
• Informe proposta do xefe do Servizo de Intervención e Facenda aprobado polo Concello Pleno en sesión
ordinaria que tivo lugar o día 26-05-2022 acordando o inicio dun procedemento de revogación da resolución
da Alcaldía de 15-12-2021 e a apertura dun trámite de audiencia.
•

No período de audiencia concedido á interesada esta non fixo uso do seu dereito.

•

Por outra banda, cabe subliñar que á data da emisión deste informe a liquidación do IIVTNU non se atopa
pagada pola contribuínte.

.
A estos antecedentes, entendese que resultan de aplicación os seguintes FUNDAMENTOS XURÍDICOS:
1º.- ANALISE DA STC 182/2021 DE 26-10-2021:
En data 26/10/2021 o Tribunal Constitucional emite sentencia de inconstitucionalidade dos artigos 107.1, segundo
parágrafo, 107.2.a) e 107.4 do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, que foi publicada no BOE nº
282 de 25-11-2021
No fundamento xurídico 5 da citada STC, establecese que:
“B)…aplicando la doctrina constitucional de la capacidad económica como criterio de imposición expuesta en el
fundamento jurídico anterior a los preceptos legales cuestionados en su configuración actual tras las SSTC 59/2017 Y
126/2019, puede afirmarse que a un impuesto de carácter real y objetivo como el IIVTNU, con un hecho imponible
específico y no general (al gravar una concreta manifestación de riqueza, cual es la plusvalía de los terrenos urbanos
por el paso del tiempo y no la renta global del sujeto), y sin constituir una figura central de la imposición directa, le
es plenamente aplicable el principio de capacidad económica como fundamento, límite y parámetro de imposición. Lo
que implica, en el caso del IIVTNU, en primer lugar, que quienes se sometan a tributación deban ser únicamente los
que experimenten un incremento de valor del suelo urbano objeto de transmisión, como resolvió la STC 59/2017, FJ
3, al requerir transmisión del suelo urbano más materialización del incremento de valor para el nacimiento de la
obligación tributaria; esto es, incremento real, y no potencial o presunto, para la realización del hecho imponible. Y,
en segundo lugar, que quienes experimenten ese incremento se sometan a tributación, en principio, en función de la
cuantía real del mismo, conectándose así debidamente el hecho imponible y la base imponible, dado que esta última
no es más que la cuantificación del aspecto material del elemento objetivo del primero.
C)…. Por ello, cabe concluir que le hecho de que el legislador opte por unos parámetros objetivos de cuantificación,
renunciando a la valoración real de ese incremento, tiene como fin proporcionar un instrumento simplificado de
cálculo que facilite la aplicación del impuesto a las dos partes de la obligación tributaria…. En este sentido, ante la
complejidad y la incertidumbre que supone determinar y comprobar la realidad y exactitud del incremento de valor
del terreno urbano objeto de transmisión, con excesivos costes de gestión y de litigiosidad, se optó por la simplicidad
y certidumbre de un método objetivo de medición del incremento de valor por referencia al valor catastral en el
momento de la transmisión y a un coeficiente en función de la extensión del período de generación del mismo, que
agilizara la aplicación del tributo y redujera que supone acudir al incremento real.
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D) Ahora bien, para que este método estimativo de la base imponible sea constitucionalmente legítimo por razones de
simplificación en la aplicación del impuesto o de practicabilidad administrativa, debe (i) bien no erigirse en método
único de determinación de la base imponible, permitiéndose legalmente las estimaciones directas del incremento de
valor, (ii) bien gravar incrementos medios o presuntos (potenciales), eso es, aquellos que previsiblemente o
presumiblemente se producen con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ 3;
37/2017, FJ 3; 59/2017, FJ 3; 72/2017, FJ 3 y 126/2019, FJ 3)…. Siendo pues, que la realidad económica ha
destruido la antes referida presunción de revalorización anual de los terrenos urbanos que operó en la mente del
legislador para crear la norma objetiva de valoración ahora cuestionada, desaparece con ella la razonable
aproximación o conexión que debe existir entre el incremento de valor efectivo y el objetivo o estimativo para que
razones de técnica tributaria justifiquen el sacrificio del principio de capacidad económica como medida o parámetro
del reparto de la carga tributaria en este impuesto. Con lo que la base imponible objetiva o estimativa deja de
cuantificar incrementos de valor presuntos, medios o potenciales.
En consecuencia, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible,
por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, estar al margen de la
capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad
económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE).
Es más, cabe añadir que la simplificación en la aplicación del IIVTNU desaparece en su actual configuración, dado
que para su gestión ya se recurre al incremento efectivo y a su cuantía. Así, la materialización del incremento de
valor del terreno urbano transmitido es condición sine qua non para el nacimiento de la obligación tributaria tras el
STC 59/2017, FFJJ 3 y 5 a), y su cuantía real es determinante para la inexigibilidad del tributo en los supuestos en
los que la cuota tributaria agote o supere el referido incremento efectivo tras la STC 126/2019, FJ 5 a). Por lo que
carece ya de sentido exigir obligatoriamente el gravamen en función de la cuantía de un incremento objetivo basando
su legitimidad constitucional en razones de practicabilidad ante una pretendida dificultad para determinar la
existencia y cuantía del incremento del suelo urbano transmitido, cuando esa dificultad forma parte hoy de la
mecánica de la aplicación de este impuesto.
Por todo ello, debe estimarse la presente cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.”
No fundamento xurídico 6 da Sentencia, o Tribunal Constitucional establece o alcance e os efectos da declaración de
inconstitucionalidade e nulidade; e así establece que:
“a) Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts 107.1 segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4
TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base
imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su
exigibilidad. Debe ser ahora el legislador (y no este tribunal) el que, en el real y no potencial o presunto, para la
realización del hecho imponible. Y, en segundo lugar, que quienes experimenten ese incremento se sometan a
tributación, en principio, en función de la cuantía real del mismo, conectándose así debidamente el hecho imponible y
la base imponible, dado que esta última no es más que la cuantificación del aspecto material del elemento objetivo del
primero.”
A este respecto cabe destacar que co fin de dar cumprimento ao mandato do Tribunal Constitucional contido na súas
Sentencias 59/2017, 126/2019 e 182/2021, aprobouse o Real Decreto-lei 26/2021, de 8 de novembro (publicado no
BOE Nº 268 DE 09-11-2021) polo que se adapta o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado
polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, á recente xurisprudencia do Tribunal Constitucional respecto do
Imposto sobre o incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana.
Continua o Fundamento Xurídico 6, da STC 182/2021, establecendo o alcance e límites da Sentenza, ao estipular
que:
“b) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente
sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma,
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución
administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i)
las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y
(ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.
Cabe subliñar que se entenden como situacións consolidadas todas aquelas liquidacións que teñan sido
practicadas y notificadas e que non sexan firmes nin recorridas antes do 26-10-2021, data da STC 182/2021.
Pois ben, no caso que nos ocupa, a liquidación do IIVTNU recorrida foi notificada á interesada en data 26-10-2021, é
dicir na mesma data que o Tribunal Constitucional emite a Sentenza de inconstitucionalidade.
Así pois, entendese que o acto administrativo da emisión da liquidación do imposto non é un acto consolidado por non
terse notificado en data anterior ao 26-10-2021.
Nembargantes a Resolución da Alcaldía que sería necesario revogar desestimaba o recurso de reposición por
entenderse que estabamos ante un suposto de acto consolidado, feito que non se axusta ao estipulado polo propio
Tribunal Constitucional no fundamento xurídico 6 da Sentenza 182/2021, transcrito de xeito literal nos parágrafos
anteriores.
2º.- REVOGACIÓN DOS ACTOS DE APLICACIÓN DOS TRIBUTOS:

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
1º.- No informe proposta ING16I0N6 emitido por quen subcribe o 02-05-2022 efectouse un análise sobre a potestade
revogatoria prevista no artigo 219 da LXT, así como a valoración da concorrencia, no caso obxecto deste informe, dos
presupostos para aplicar a revogación de actos conforme ao precepto mencionado. Por elo, danse, novamente, por
reproducidas as consideracións xurídicas que constan neste informe.
2º.- De acordo co artigo 110 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (en adiante LBRL) a
revisión dos actos ditados en vía de xestión tributaria polas entidades locais sustanciarase de acordo co procedemento
establecido na Lei Xeral Tributaria, correspondendo ao Pleno da Corporación resolver o que proceda.
A vixente Lei 58/2003, Xeral Tributaria, (en adiante LXT) recolle entre os procedementos de revisión o de
revogación, que regula no seu artigo 219, dispoñendo: “1. La Administración tributaria poderá revocar sus actos en
beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias
sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado,
o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. La revocación no
podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al
principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
3. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, y será competente para declararla el órgano que se
determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto. En el expediente se dará
audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre
la procedencia de la revocación del acto.
4. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de
iniciación del procedimiento. Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado
resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.
5. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía administrativa.”
O desenvolvemento regulamentario do procedemento prodúcese mediante o Regulamento xeral de desenvolvemento
da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa aprobado por Real
Decreto 520/2005, de 13 de maio, o cal adica o seu capítulo III do Título II á revogación (artigos 10 a 12).
A Administración Tributaria poderá revocar os seus actos en beneficio dos interesados cando se estime que infrinxen
manifestamente a Lei, cando existan circunstancias sobrevidas que afecten a unha situación xurídica particular poñan
de manifesto a improcedencia do acto ditado ou cando na tramitación do procedemento se producira indefensión aos
interesados.
A sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 861/2012 de 22 de xuño declara que «ello, se ha podido
decir que, a diferencia de la revisión de oficio de los actos nulos de Pleno derecho, la revocación de los actos nulos
desfavorables es una facultad y no una obligación de la Administración, pues ese tipo de invalidez se convalida por el
paso del tiempo y al ganar firmeza.»
3º.- A revogación so será posible mentres non transcorrira o prazo de prescrición segundo se deduce da resolución do
Tribunal Económico Central de 26/04/2012 que afirma que en base ao artigo 104 apartado 5 da LXT disponse que:
«Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las
actuaciones. Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración
tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27
de esta Ley. Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros
elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en
otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado
tributario».
O procedemento de revogación se iniciará sempre de oficio, e o órgano competente para declarala debe ser distinto del
órgano que ditou o acto.
As causas que poden dar lugar á revogación dos actos de aplicación dos tributos e imposición de sancións son as
seguintes:
1.ª) Cando se estime que infrinxen manifestamente a lei. E dicir, a infracción patente, notoria ou claramente
determinable sen realizar unha especial labor interpretativa, segundo a expresión utilizada pola xurisprudencia,
(Sentencias do Tribunal Supremo 13- 10-1988 RJ 1988/7977).
2.ª) Cando circunstancias sobrevidas que afecten a unha situación xurídica particular poñan de manifesto a
improcedencia do acto impugnado.
3.ª) Cando na tramitación do procedemento se producira indefensión aos interesados.
En cambio, non son susceptible de revogación:
1.º) Os actos confirmados por sentencia xudicial firme, artigo 213.3 da LXT.
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2.º) As resolucións dos órganos económico-administrativos e os actos de aplicación dos tributos e imposición de
sancións sobre os que xa recaerá resolución por parte de aqueles (artigo 213.2 LXT)
De acordo coa normativa vixente é competente para iniciar e tramitar o procedemento o Pleno ao proceder o acto da
Alcaldía, resultando preceptivo que se conceda trámite de audiencia por 15 días aos interesados e sendo competente
para resolver o Pleno da Corporación Local unha vez concluído o trámite de audiencia e emitidos os informes e
propostas pertinentes, debendo incorporarse, unha vez formulada proposta, informe do órgano con funcións de
asesoramento xurídico sobre a procedencia da revogación.
En consecuencia, considérase que a potestade revogatoria é unha facultade que a LXT outorga ás Administracións
Tributarias tras a oportuna confrontación dos intereses xerais e particulares en controversia, que pode decidir iniciar o
procedemento revogatorio se aprecia causa para elo, ou non facelo.
4º.- ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER. Finalmente, compre determinar o órgano competente para
resolver sobre a iniciación ou non iniciación do procedemento revocatorio, conforme ás normas aplicables. O artigo
14.1 TRLHL establece en canto á revisión de actos en vía administrativa que: “respecto de los procedimientos
especiales de revisión de los actos dictados en materia de gestión tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 110
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local […]”. E o artigo 110 da Lei 7/1.985, de 2
de abril, de Bases do Réxime Local (LBRL en diante) que : “1. Corresponderá al Pleno de la Corporación la
declaración de nulidad de pleno Derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y
de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria (hoy artículo 217
LGT). 2. En los demás casos, las entidades locales no podrán anular sus propios actos declarativos de derechos, y su
revisión requerirá la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contenciosoadministrativa, con arreglo a la Ley de dicha Jurisdicción”.
Se ben ese artigo 110 LRBRL non regula a revogación de actos de gravame, o artigo 219.3 LXT si establece que:
“[…] será competente para declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del
órgano que dictó el acto”. Polo tanto, dado que a LXT dispón respecto á declaración da revogación que a competencia
corresponde a un órgano distinto do que ditou o acto, enténdese que o procedente é aplicar a mesma regla, no caso da
iniciación do procedemento de revogación. En consecuencia, sendo que o obxecto da pretensión de revogación é un
acto ditado pola Alcaldía deste Concello, se considera que o procedente é que sexa o Pleno quen decida sobre a
revogación da Resolución.
Consecuentemente cos antecedentes e fundamentos xurídicos expostos, o funcionario que suscribe, eleva, previo
informe da asesoría xurídica, ao Pleno da corporación, previo ditame da comisión informativa, a seguinte proposta de
acordo:
PRIMEIRO.- A revogación da Resolución da Alcaldía, de data 15-12-2021, desestimatoria do recurso de reposición
interposto por dona María Josefa Durán Sueiras contra a liquidación do IIVTNU con referencia interna nº 317723.
SEGUNDO.- Dar traslado á interesada do acordo adoptado polo Pleno con indicación dos recursos legalmente
previstos e prazos para a súa interposición. Facéndolle constar que o acordo plenario pon fín á vía administrativa.”
Visto o ditame favorable por asentimento da Comisión de Contratación, Persoal e Especial de Contas do 21 de xullo
de 2022, o seu presidente propón ao pleno a adopción dos acordos contidos nesa proposta.

INTERVENCIÓN
-Sr.Romero Franco: neste punto, recordar creo que foi no Pleno anterior, se trouxo este mesmo
punto, este simplemente é definitivo porque neste caso a contribuinte loxicamente porque vai a
favor súa non presentou ningunha alegación e nada máis. Simplemente se fai definitivo esta
resolución. Nada máis. Grazas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou
a proposta transcrita.
7 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE E DE
PREVENCIÓN DE RISCOS DO CONCELLO DE NARÓN.. -Lida polo secretario xeral a proposta
que di así: A grave crise sanitaria, económica e social derivada da pandemia da Covid-19 supuxo a
adopción dunha resposta de estímulos económicos, inédita ata entón, pola Unión Europea, a través da
creación dun mecanismo extraordinario de subministración de axudas económicas directas aos estados
membros. Esta ferramenta aprobada polo Consello Europeo en data 21 de xullo de 2020, eríxese nun
instrumento excepcional de recuperación temporal e resulta coñecida como Next Generation EU (en
adiante, NGEU), sendo dotada cun importe de 750.000 millóns de euros. Este Fondo de Recuperación
garante unha resposta europea coordinada cos Estados membros para facer fronte ás consecuencias
económicas e sociais da pandemia.
Pola súa banda o Mecanismo para a recuperación e a resiliencia (en adiante, MRR) constitúe
o núcleo deste Fondo de Recuperación e a súa finalidade reside en apoiar o investimento e as

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
reformas nos Estados membros para lograr unha recuperación sostible e resiliente, ao tempo
que promoven as prioridades ecolóxicas e dixitais da UE.
O MRR posúe catro obxectivos fundamentais: a promoción da cohesión económica, social e
territorial da UE; o fortalecemento da resiliencia e a capacidade de axuste dos Estados
membros; a mitigación das repercusións sociais e económicas da crise da COVID-19 e o
apoio ás transicións ecolóxica e dixital. Todos eles van dirixidos a restaurar o potencial de
crecemento das economías da UE, fomentar a creación de emprego tras a crise e promover o
crecemento sostible.
Para acadar eses obxectivos, cada Estado membro debe deseñar un Plan nacional de
recuperación e resiliencia que inclúa as reformas e os proxectos de inversión necesarios para
alcanzar eses obxectivos.
O Plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR, como xa se sinalou) da
economía española configúrase en palabras do lexislador, como un instrumento promovido a
nivel da UE orientado a mitigar os impactos da pandemia COVID-19, así como a transformar
a sociedade, cos obxectivos de modernizar o tecido produtivo, impulsar a «descarbonización»
e o respecto ao medio ambiente, fomentar a dixitalización, e a mellora das estruturas e
recursos destinados á investigación e formación, conseguindo en última instancia unha maior
capacidade da sociedade para superar problemas como a pandemia, conforme ao marco
establecido no Regulamento (UE) 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece
o Mecanismo de recuperación e resiliencia; e prevé a mobilización de máis de 140.000
millóns de euros de investimento público ata 2026, cunha forte concentración dos
investimentos e reformas na primeira fase do plan NGEU, que cobre o período 2021-2023, co
fin de impulsar a recuperación e lograr un máximo impacto no noso modelo económico.
O plan ten catro eixes transversais dentro dos cales se recollen trinta compoñentes, que
permiten articular os programas coherentes de investimentos e reformas do plan:
• a transición ecolóxica
• a transformación dixital
• a cohesión social e territorial, e
• a igualdade de xénero.
O Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e o Consello, do 12 de febreiro de
2021, polo que se establece o MRR, define a execución en réxime de xestión directa, de
conformidade coas normas pertinentes adoptadas en virtude do artigo 322 do TFUE, en
particular o Regulamento financeiro e o Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 do
Parlamento Europeo e do Consello. Este planteamento conleva o deseño de instrumentos
específicos e a adaptación dos procedementos ao marco que se define. Así, a Comisión
Europea é directamente responsable de todas as etapas de execución do programa, desde a
avaliación dos plans presentados ata a realización dos pagos, así como do control da
execución dos programas. Deste modo, coa finalidade de facer efectivas as iniciativas
formuladas no PRTR no prazo definido -entre 2021 e 2026-, as administracións públicas
españolas deben adoptar múltiples medidas, entre as que se atopan a adaptación dos
procedementos de xestión e o modelo de control, xunto á configuración e desenvolvemento
dun sistema de xestión que facilite a tramitación eficaz das solicitudes de desembolso aos
servizos da Comisión Europea, conforme aos estándares requiridos, tanto desde o punto de
vista formal como operativo. Porén, para facer efectivas as iniciativas formuladas no PRTR,
as administracións públicas deben adaptar os procedementos de xestión e o modelo de
control.
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Neste contexto, o Ministerio de Facenda e Función Pública do Goberno de España aprobou,
entre outras normas, a Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o
sistema de xestión do PRTR, na que se establecen as directrices para garantir o cumprimento
coordinado dos requirimentos establecidos pola normativa comunitaria para a execución do
PRTR, sendo un deles o reforzo de mecanismos para a prevención, detección e corrección da
fraude, a corrupción e os conflitos de intereses. Coa finalidade de dar cumprimento ás obrigas
que o artigo 22 do Regulamento do MRR impón a España en relación coa protección dos
intereses financeiros da Unión, o artigo 6 da Orde HFP/1030/2021, establece que “toda
entidade, decisora ou executora, que participe na execución das medidas do PRTR deberá
dispoñer de un Plan de medidas antifraude que lle permita garantir e declarar que, no seu
respectivo ámbito de actuación, os fondos correspondentes se utilizaron de conformidade
coas normas aplicables, en particular, no que se refire á prevención, detección e corrección da
fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.”
Así pois, resultando beneficiario este Concello de diversas liñas de subvencións e axudas para
a execución de actuacións financiadas con fondos Next Generation EU, e desexando dotarse,
como entidade executora de proxectos financiados con estes fondos do Plan de recuperación,
transformación e resiliencia (en adiante PRTR), pero tamén para calquera actuación que nun
futuro se desenvolva en materia de actuacións financiadas por fondos comunitarios, o
Concello de Narón dótase co presente documento dun marco normativo propio comprensivo
dun conxunto de medidas que integran un verdadeiro e global Plan de medidas antifraude e
de prevención de riscos, co obxectivo de facilitar a tarefa do seu persoal para o cumprimento
dos distintos requisitos antifraude establecidos a escala comunitaria, nacional e rexional.
Porén, aínda que o presente documento e os mecanismos e as determinacións que nel se
recollen poidan aplicarse, na súa maior parte, á totalidade dos recursos e fondos que utiliza
este Concello, as concretas medidas que aquí se recollen diríxense prioritariamente a atender
os deberes da xestión das actuacións financiadas mediante os fondos do instrumento de
recuperación Next Generation EU.
Á vista do anterior e considerando o ditame favorable por unanimidade da Xunta de
Portavoces do 22 de xullo de 2022, a súa presidenta propón ao Pleno a adopción dos
seguintes acordos:
PRIMEIRO .- Prestar aprobación ao PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE E DE
PREVENCIÓN DE RISCOS DO CONCELLO DE NARÓN, así como ao contido dos seus
seis anexos, que resultará aplicable a cantas actuacións se desenvolvan por este consistorio no
marco do Plan de recuperación, transformación y resiliencia, e de calquera outras derivadas
da xestión de programas financiados por fondos comunitarios, e cuxo texto forma parte
inescindible deste acordo.
SEGUNDO.- Publicar este PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE E DE PREVENCIÓN DE
RISCOS DO CONCELLO DE NARÓN E OS SEUS ANEXOS na páxina web institucional
do Concello.
TERCEIRO.- Dar traslado do mesmo á totalidade dos departamentos municipais, para o seu
cabal coñecemento e aos efectos oportunos.
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1.- PREÁMBULO
Ao longo dos últimos anos o Concello de Narón principiou un proceso de apertura
á cidadanía e canalización da participación pública en numerosos ámbitos da
actividade local. Froito desa tarefa, as sucesivas corporacións naronesas prestaron
aprobación a diversos fitos normativos que contribúen á modernización da nosa
administración e á mellora na dación dos servizos públicos que este ente ofrece á
veciñanza. A promulgación da Ordenanza municipal de transparencia, acceso á
información pública, reutilización de datos e un código de bo goberno; a
modificación do Regulamento de participación cidadá ou mesmo a aprobación e o
cabal cumprimento dunhas directrices sobre planificación, revisión e procedemento
de elaboración das ordenanzas e regulamentos do Concello (que supuxeron a
continuada aprobación dun plan normativo anual, obxecto de consulta previa,
audiencia e información pública veciñal, desde o ano 2018 ata a actualidade), deron
carta de natureza á efectiva participación da nosa cidadanía nas decisións públicas
que lle atinxen.
Á par da adopción desas medidas, o municipio de Narón participou nestes últimos
anos en diversos programas financiados con recursos e fondos europeos, que
contribuíron -e están a contribuír-, notablemente, na cristalización de importantes
actuacións urbanísticas e de vertebración do núcleo urbano. Así o consistorio
naronés, participou no denominado Programa de desenvolvemento local Narón-1
con axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) para
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cofinanciar proxectos de desenvolvemento local e urbano durante o período de
intervención 2007-2013 (convocatoria 2007) co Ministerio de Administracións
Públicas como organismo intermedio.
Así mesmo, na actualidade, Narón está a participar no Programa operativo FEDER
de crecemento sustentable 2014-202 (Orde HAP/1610/2016, do 6 outubro), dentro
da actuación denominada Ría de Ferrol, Cidade 2020, xuntamente co concello
ferrolán, para favorecer o desenvolvemento urbano sostible integrado de ambos os
municipios, nese período temporal, asumindo diversos convenios entre ambas as
cidades no ano 2018; así como un manual de procedementos, comprensivo, entre
outras cuestións, de distintos procesos destinados a garantir medidas antifraude
eficaces e proporcionadas sobre a base e referencia ofrecidas pola Guía da
Comisión Europea de avaliación do risco de fraude e fixación de medidas, tendente
á adopción dun planteamento proactivo, estruturado e específico para xestionar
tales riscos. Neste sentido efectuouse polo persoal de ambos os concellos unha
análise do risco de fraude na entidade EDUSI, e establecéronse os procedementos
necesarios e as medidas precisas para minimizar a ocorrencia dos casos de fraude;
procedendo no devandito manual á subscrición da Declaración institucional pública
de loita contra a fraude, acreditativa da súa determinación de abordar e combater
esa lacra, efectuada pola Dirección Xeral de Fondos Europeos da Secretaría de
Estado de Orzamentos e Gastos do Ministerio de Facenda e Función Pública do
Goberno de España, en materia de antifraude. No meritado manual inclúense así
mesmo diversas previsións relativas ao desenvolvemento dunha cultura ética,
formación, políticas relativas aos conflitos de intereses e medidas de detección,
corrección e persecución da fraude.
Nestes intres o Concello de Narón ten previsto igualmente participar en diversas
liñas de subvencións e axudas para a execución de actuacións financiadas con
fondos Next Generation EU. Así, como entidade executora de proxectos
financiados con fondos do Plan de recuperación, transformación e resiliencia (en
adiante PRTR), ou para calquera actuación que nun futuro se desenvolva en
materia de actuacións financiadas por fondos comunitarios, esta entidade local
pretende normativizar no presente documento, un conxunto de medidas que
integran un verdadeiro e global Plan de medidas antifraude e de prevención de
riscos, co obxectivo de facilitar a tarefa do seu persoal para o cumprimento dos
distintos requisitos antifraude establecidos a escala comunitaria, nacional e
rexional, respectivamente.
Porén, aínda que o presente documento e os mecanismos e as determinacións que
nel se recollen poidan aplicarse, na súa maior parte, á totalidade dos recursos e
fondos que utiliza este Concello, as concretas medidas que aquí se recollen
diríxense prioritariamente a atender os deberes da xestión das actuacións
financiadas mediante os fondos do instrumento de recuperación Next Generation
EU.
Para a elaboración deste plan tivéronse en conta, entre outra profusa
documentación, o documento de orientacións aprobado polo Ministerio de
Facenda e Función Pública o 22 de xaneiro de 2022 (“Orientacións para o reforzo
dos mecanismos para a prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción
e os conflitos de intereses, referidos no artigo 6 da Orde HFP 1030/2021, do 29 de
setembro, pola que se configura o sistema de xestión do PRTR”); a proposta
orientativa elaborada polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda
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Urbana, dun modelo de plan de medidas antifraude no marco da orde anterior para
a xestión de fondos europeos; así como diversos plans aprobados por outras
administracións públicas – estatal e autonómicas - e particularmente por outras
entidades locais.
Así, exposto o anterior o Concello de Narón aproba este documento co seguinte
Preámbulo
A grave crise sanitaria, económica e social derivada da pandemia da Covid-19
supuxo a adopción dunha resposta inédita, ata entón, pola Unión Europea, a través
da creación dun mecanismo de axuda extraordinario, subministrando axudas
económicas directas mediante unha nova ferramenta de estímulo económico.
Para tal fin, o 21 de xullo de 2020, o Consello Europeo acordou un instrumento
excepcional de recuperación temporal coñecido como Next Generation EU (en
adiante, NGEU) por un importe de 750.000 millóns de euros. O Fondo de
Recuperación garante unha resposta europea coordinada cos Estados membros para
facer fronte ás consecuencias económicas e sociais da pandemia.
O Mecanismo para a recuperación e a resiliencia (en adiante, MRR) constitúe o
núcleo deste Fondo de Recuperación e a súa finalidade reside en apoiar o
investimento e as reformas nos Estados membros para lograr unha recuperación
sostible e resiliente, ao tempo que promoven as prioridades ecolóxicas e dixitais da
UE.
O MRR posúe catro obxectivos fundamentais: a promoción da cohesión
económica, social e territorial da UE; o fortalecemento da resiliencia e a
capacidade de axuste dos Estados membros; a mitigación das repercusións sociais e
económicas da crise da COVID-19 e o apoio ás transicións ecolóxica e dixital.
Todos eles van dirixidos a restaurar o potencial de crecemento das economías da
UE, fomentar a creación de emprego tras a crise e promover o crecemento sostible.
Para acadar eses obxectivos, cada Estado membro debe deseñar un Plan nacional
de recuperación e resiliencia que inclúa as reformas e os proxectos de inversión
necesarios para alcanzar eses obxectivos.
O Plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR, como xa se sinalou)
da economía española configúrase en palabras do lexislador, como un instrumento
promovido a nivel da UE orientado a mitigar os impactos da pandemia COVID-19,
así como a transformar a sociedade, cos obxectivos de modernizar o tecido
produtivo, impulsar a «descarbonización» e o respecto ao medio ambiente,
fomentar a dixitalización, e a mellora das estruturas e recursos destinados á
investigación e formación, conseguindo en última instancia unha maior capacidade
da sociedade para superar problemas como a pandemia, conforme ao marco
establecido no Regulamento (UE) 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se
establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia; e prevé a mobilización de
máis de 140.000 millóns de euros de investimento público ata 2026, cunha forte
concentración dos investimentos e reformas na primeira fase do plan NGEU, que
cobre o período 2021-2023, co fin de impulsar a recuperación e lograr un máximo
impacto no noso modelo económico.
O plan ten catro eixes transversais dentro dos cales se recollen trinta compoñentes,
que permiten articular os programas coherentes de investimentos e reformas do
plan:
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• a transición ecolóxica
• a transformación dixital
• a cohesión social e territorial, e
• a igualdade de xénero.
O Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e o Consello, do 12 de
febreiro de 2021, polo que se establece o MRR, define a execución en réxime de
xestión directa, de conformidade coas normas pertinentes adoptadas en virtude do
artigo 322 do TFUE, en particular o Regulamento financeiro e o Regulamento (UE,
Euratom) 2020/2092 do Parlamento Europeo e do Consello. Este planteamento
conleva o deseño de instrumentos específicos e a adaptación dos procedementos ao
marco que se define. Así, a Comisión Europea é directamente responsable de todas
as etapas de execución do programa, desde a avaliación dos plans presentados ata a
realización dos pagos, así como do control da execución dos programas. Deste
modo, coa finalidade de facer efectivas as iniciativas formuladas no PRTR no
prazo definido -entre 2021 e 2026-, as administracións públicas españolas deben
adoptar múltiples medidas, entre as que se atopan a adaptación dos procedementos
de xestión e o modelo de control, xunto á configuración e desenvolvemento dun
sistema de xestión que facilite a tramitación eficaz das solicitudes de desembolso
aos servizos da Comisión Europea, conforme aos estándares requiridos, tanto desde
o punto de vista formal como operativo. Porén, para facer efectivas as iniciativas
formuladas no PRTR, as administracións públicas deben adaptar os procedementos
de xestión e o modelo de control.
Algunhas medidas de axilización establecéronse mediante o Real decreto-lei
36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a
modernización da Administración pública e para a execución do PRTR. Así
mesmo neste contexto, o Ministerio de Facenda e Función Pública do Goberno de
España aprobou a Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura
o sistema de xestión do PRTR (en adiante, OM de Xestión), na que se establecen as
directrices para garantir o cumprimento coordinado dos requirimentos establecidos
pola normativa comunitaria para a execución do PRTR, sendo un deles o reforzo de
mecanismos para a prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os
conflitos de intereses. Coa finalidade de dar cumprimento ás obrigas que o artigo
22 do Regulamento do MRR impón a España en relación coa protección dos
intereses financeiros da Unión, o artigo 6 da Orde HFP/1030/2021, establece que
“toda entidade, decisora ou executora, que participe na execución das medidas do
PRTR deberá dispoñer de un Plan de medidas antifraude que lle permita garantir e
declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, os fondos correspondentes se
utilizaron de conformidade coas normas aplicables, en particular, no que se refire á
prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de
intereses.”
Dispón literalmente o apartado 5 do precitado artigo 6 desta orde:
“El «Plan de medidas
requerimientos mínimos:

antifraude»

deberá

cumplir

los

siguientes

a) Aprobación por la entidad decisora o ejecutora, en un plazo inferior a 90
días desde la entrada en vigor de la presente Orden o, en su caso, desde que se
tenga conocimiento de la participación en la ejecución del PRTR.
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b) Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a
los cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»: prevención,
detección, corrección y persecución.
c) Prever la realización, por la entidad de que se trate, de una evaluación del
Risco, impacto y probabilidad de Risco de fraude en los procesos clave de la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión
periódica, bienal o anual según el Risco de fraude y, en todo caso, cuando se haya
detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los
procedimientos o en el personal.
d) Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las
situaciones concretas, para reducir el Risco residual de fraude a un nivel
aceptable.
e) Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de
alerta y definir el procedimiento para su aplicación efectiva.
f) Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso
sospechoso de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas
de fraude.
g) Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos
sospechosos de fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE
gastados fraudulentamente.
h) Definir procedimientos de seguimiento para revisar los procesos,
procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se
transmiten a la correspondiente revisión de la evaluación del Risco de fraude.
i) Específicamente, definir procedimientos relativos a la prevención y
corrección de situaciones de conflictos de interés conforme a lo establecido en los
apartados 1 y 2 del artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE. En
particular, deberá establecerse como obligatoria la suscripción de una DACI por
quienes participen en los procedimientos de ejecución del PRTR, la comunicación
al superior jerárquico de la existencia de cualquier potencial conflicto de intereses
y la adopción por este de la decisión que, en cada caso, corresponda.”
En cumprimento de tales requisitos o Concello de Narón elabora o presente Plan
comprensivo de diversas medidas e actuacións que aquí se plasman, sobre a base
da seguinte:

2.- NORMATIVA APLICABLE
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Entre a normativa aplicable a este plan e sen carácter exhaustivo, cabe destacar as
seguintes disposicións:
o Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello do 12
de febreiro de 2021.
o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 18 de xullo de 2018, sobre as normas financeiras aplicables ao
orzamento xeral da Unión. (Regulamento financeiro da UE).
o Directiva (UE) 2017/1371, do Parlamento Europeo e do Consello do 5 de
xullo de 2017, sobre a loita contra a fraude que afecta aos intereses
financeiros da Unión.
o Real decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas
urxentes para a modernización da Administración pública para a execución
do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.
o Orde HFP 1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema
de xestión do plan anterior.
o Orde HFP 1031/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o
procedemento e formato da información a proporcionar polas entidades do
sector público estatal, autonómico e local para o seguimento do
cumprimento de fitos e obxectivos e de execución orzamentaria e contable
das medidas dos compoñentes do PRTR.
o Orde TMA/957/2021, do 7 de setembro.
o Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP)
o Instrución do 23 de decembro de 2021 da Xunta Consultiva de Contratación
Pública do Estado sobre aspectos a incorporar nos expedientes e nos pregos
reitores dos contratos que se vaian financiar con fondos procedentes do
PRTR.
3.- OBXECTIVO E ÁMBITO DE APLICACIÓN
É obxecto do presente plan a consecución dun modelo organizativo público
orientado ao recto cumprimento dos principios de responsabilidade, transparencia,
optimización dos recursos e integridade institucional; e o establecemento dos
principios e as normas que serán de aplicación e observancia en materia antifraude,
de anticorrupción, e de evitación dos conflitos de intereses en relación,
especialmente, cos fondos e recursos públicos provenientes do MRR, pero tamén
de calquera outra actuación dependente ou vinculada aos recursos da Unión
Europea; e no actuar cotián desta Administración municipal de Narón. Con tal
pretensión desde o consistorio promoverase unha verdadeira cultura que exerza un
efecto disuasorio para calquera tipo de actividade fraudulenta, facendo posible a
súa prevención e detección, e o desenvolvendo duns procedementos que faciliten a
investigación da fraude e dos delitos relacionados con esta, co fin de garantir que
tales casos se abordan de forma axeitada e no momento preciso. O presente plan,
como non podería ser doutro xeito, estrutúrase en torno aos catro elementos clave
do denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección e persecución e
será de aplicación a todos os órganos e a todo o persoal que interveña na xestión de
fondos provenientes do citado MRR, ou calquera outros provenientes de
convocatorias e axudas financiadas pola UE.
Este Plan será aplicable ao Concello de Narón e ao seu organismo autónomo
Padroado de Cultura.
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4.- CONCEPTOS E DEFINICIÓNS
Os conceptos e as definicións que se sinalan de seguido e que, en todo caso,
resultan de aplicación ao presente Plan de medidas antifraude e prevención de
riscos, atópanse contidos na Directiva (UE) 2017/1371 e no Regulamento (UE,
Euratom) 2018/1046, do 18 de xullo de 2018, anteriormente citados.

5. COMITÉ ANTIFRAUDE
CONSIDERACIÓNS ORGANIZATIVAS
En virtude da súa potestade de auto organización, o Concello de Narón estima
pertinente contar cunha única unidade que desenvolva tanto as funcións relativas ao
deseño da estratexia de loita contra a fraude sobre a que se elabora este Plan, o seu
seguimento, actualización e avaliación do seu resultado; como as propias funcións
de control da xestión en canto á comprobación e análise dos expedientes
identificados de risco e, no seu caso, a proposta de medidas específicas,
denominado Comité Antifraude do Concello de Narón.
COMPOSICIÓN
A fin de acadar unha axeitada aplicación das medidas antifraude nesta entidade
local a Alcaldía deste municipio, por resolución con data do vinte e oito de xuño de
dous mil vinte e dous, designou ao Comité Antifraude do Concello de Narón,
integrado por persoal propio con especial capacitación pertencente aos seguintes
servizos e/ou departamentos municipais, e un representante político:
• Concellería delegada de Facenda (que a presidirá)
• Secretaría Xeral.
• Intervención Xeral.
• Tesourería.
• Contratación.
• Servicios Dixitais.
• Programas Europeos e Planificación Local.
• Servizo Sociocomunitario.
• Servizos Externos.
• Deportes.
• Padroado de Cultura.
• Organización e RRHH (que asumirá a Secretaría do Comité).
FUNCIÓNS
Aos representantes técnicos no Comité correspóndelles:
1. A avaliación periódica do risco de fraude, asegurándose de que exista un control
interno eficaz que permita previr e detectar as posibles fraudes.
2. A definición da política antifraude e o deseño de medidas necesarias que
permitan previr, detectar, corrixir e perseguir os intentos de fraude.
3. A concienciación e formación ao/do resto de persoal municipal.
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4. A apertura dun expediente informativo ante calquera sospeita de fraude,
solicitando canta información se entenda pertinente ás unidades involucradas nesta,
para a súa oportuna análise.
5. A resolución dos expedientes informativos incoados, ordenando o seu posible
arquivo, no caso de que as sospeitas resulten infundadas, ou a adopción de medidas
correctoras oportunas se se chega á conclusión de que a fraude realmente non se
produciu.
6. Informar á Alcaldía-Presidencia e á Secretaría Xeral da Corporación das
conclusións alcanzadas nos expedientes incoados e, se é o caso, das medidas
correctoras aplicadas.
7. Subministrar a información necesaria ás entidades ou organismos encargados de
velar pola recuperación dos importes indebidamente recibidos por parte dos
beneficiarios, ou incoar as conseguintes sancións en materia administrativa e/ou
penal.
8. A levanza dun rexistro das mostraxes realizadas, das incidencias detectadas e
dos expedientes informativos incoados e resoltos.
9. A elaboración dunha memoria anual comprensiva das actividades realizadas polo
Comité Antifraude no ámbito da súa competencia.
RÉXIME DE XUNTANZAS
Con carácter ordinario o Comité Antifraude deberá reunirse, polo menos, unha vez
ao trimestre para coñecer os asuntos que lle son propios. Ademais destas reunións
de carácter ordinario, poderá reunirse en calquera momento con carácter
extraordinario, cando algún dos seus membros así o solicite á persoa encargada de
realizar a convocatoria.
A convocatoria será realizada por parte da Secretaría da Comisión. A convocatoria
deberá ser realizada cunha antelación de 48 horas e deberá ir acompañada dunha
orde do día dos asuntos a tratar.
De cada unha destas reunións elevarase a oportuna acta que deberá ser lida e
aprobada polos membros do Comité na xuntanza seguinte á súa celebración, sendo
asinada pola presidencia e a secretaría do mesmo.

6. PROCEDEMENTO PARA O TRATAMENTO DE POSIBLES CONFLITOS DE
INTERESES
CONFLITO DE INTERESES
Concorre un conflito de intereses1 cando o exercicio imparcial e obxectivo das
funcións se vexa comprometido por razóns familiares, afectivas, de afinidade
política ou nacional, de interese económico ou por calquera outro motivo directo ou
indirecto de interese persoal.
O conflito de intereses: (I) resulta aplicable a todas as partidas administrativas e
operativas e a todos os métodos de xestión; (II) cobre calquera tipo de interese
persoal, directo ou indirecto, e (III) reclama a actuación ante calquera situación que
se perciba como un potencial conflito desta índole.
Son posibles actores implicados no conflito de intereses:
• Os empregados públicos que realizan tarefas de xestión, control e pago e outros
axentes nos que se delegue algunha destas funcións.
• Aqueles beneficiarios privados, socios, contratistas e subcontratistas, cuxas
actuacións sexan financiadas con fondos ou recursos da UE, que poidan actuar en
1

Vid. Artigo 61 do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de xullo de 2018.
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favor dos seus propios intereses, pero en contra dos intereses financeiros da Unión,
no marco dun conflito de intereses.
Ademais, atendendo á situación que motivaría o conflito de intereses, pode
distinguirse entre:
a. Conflito de intereses aparente: prodúcese cando os intereses privados dun
empregado público ou beneficiario son susceptibles de comprometer o exercicio
obxectivo das súas funcións ou obrigas, pero finalmente non se atopa un vínculo
identificable e individual con aspectos concretos da conducta, o comportamento ou
as relacións da persoa (ou unha repercusión nos devanditos aspectos).
b. Conflito de intereses potencial: xorde cando un empregado público ou
beneficiario ten intereses privados de tal natureza, que poderían ser susceptibles de
ocasionar un conflito de intereses no caso de que tiveran que asumir nun futuro
determinadas responsabilidades oficiais; e
c. Conflito de intereses real: implica un conflito entre o deber público e os intereses
privados dun empregado público ou no que o empregado público ten intereses
persoais que poden influír de maneira indebida no desenvolvemento dos seus
deberes e responsabilidades oficiais. No caso dun beneficiario implicaría un
conflito entre as obrigas contraídas ao solicitar a axuda dos fondos e os seus
intereses privados que poden influír de maneira indebida no desempeño das citadas
obrigas.
O conflito de interese non constitúe en si mesmo unha fraude, pero si se erixe nun
primeiro indicador que pode derivar nunha potencial situación de fraude, o que
demanda a expresa regulación e disposición dun procedemento específico para
abordalo. A normativa estatal xa configura un sistema de prevención do conflito de
interese cuxos elementos básicos son:
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
A.- Cumprimentación dunha Declaración de ausencia de conflito de intereses
Establécese a obriga de cubrir unha declaración de ausencia de conflito de intereses
(DACI) para todos os intervenientes nos procedementos de contratación e de
concesión de subvencións financiados con cargo ao MRR.
En caso de órganos colexiados, a devandita declaración pode realizarse ao inicio da
correspondente reunión por todos os intervenientes nesta e reflectirase na acta.
Igualmente, establécese a obrigatoriedade de cubrir a DACI como requisito a
achegar polo(s) beneficiario(s) que, dentro dos requisitos de concesión da axuda,
deban levar a cabo actividades que presenten un conflito de intereses potencial.
Ao cubrir a DACI deberase observar a estrita aplicación do artigo 53 do Real
decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido
da Lei do estatuto básico do empregado público relativo aos principios éticos, o
artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público,
relativo á abstención e a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno.
O modelo de DACI inclúese no anexo II.
B.- Procedemento para abordar, xestionar e resolver situacións de conflitos de
intereses.
Este procedemento inclúe as seguintes actuacións:
En caso de sospeitas fundadas da existencia dun conflito de intereses,
comunicaranse ao superior xerárquico do implicado que procederá a levar a cabo os
controis e investigacións necesarios.
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Se os controis non corroboran a información, procederase a pechar o caso. Se os
resultados dos controis confirman a información inicial, e o conflito de intereses é
de tipo administrativo, o superior xerárquico poderá:
• Adoptar as sancións disciplinarias e as medidas administrativas que procedan
contra o funcionario implicado; en particular aplicarase de maneira estrita o artigo
24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, relativo
á recusación;
• Cancelar o contrato/acto afectado polo conflito de intereses e repetir a parte do
procedemento en cuestión;
• Facer público o ocorrido para garantir a transparencia das decisións e, como
elemento disuasorio, para impedir que volvan a producirse situacións similares, de
acordo coa Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo goberno.
En caso de que o conflito de intereses sexa de natureza penal, o superior xerárquico
deberá, ademais de adoptar as medidas anteriores, comunicar os feitos ao
Ministerio Fiscal a fin de que este adopte as medidas pertinentes.
Como particular MEDIDA DE DETECCIÓN dun posible conflito de intereses se
prevé:
A Verificación da DACI con información proveniente doutras fontes
A declaración de ausencia de conflito de intereses debe ser verificada. Os
mecanismos de verificación deberán centrarse na información contida na DACI,
que deberá examinarse á luz doutro tipo de información:
• Información externa (por exemplo, información sobre un potencial conflito de
intereses proporcionada por persoas alleas á organización que non teñen relación
coa situación que xerou o conflito de intereses),
• Comprobacións realizadas sobre determinadas situacións cun alto risco de
conflito de intereses, baseadas na análise de riscos interno ou bandeiras vermellas
(que se regulan con posterioridade), e
• Controis aleatorios.
A comprobación da información poderá realizarse a través das bases de datos de
rexistros mercantís, a Base de datos nacional de subvencións, expedientes dos
empregados (tendo en conta as normas de protección de datos) ou a través de
ferramentas de prospección de datos ou de puntuación de riscos (ARACHNE).
7. MEDIDAS PARA A LOITA CONTRA A FRAUDE
A necesidade de poñer en marcha medidas efectivas e proporcionadas contra a
fraude, en torno aos catro elementos clave do seu ciclo -prevención, detección,
corrección e persecución - demandan ter en conta as propias definicións da fraude e
da corrupción recollidas no dereito comunitario.
Así:
FRAUDE
A.- En materia de gastos non relacionados cos contratos públicos, é calquera acción
ou omisión relativa a:
• o uso ou a presentación de declaracións ou documentos falsos, inexactos ou
incompletos, que teña por efecto a malversación ou a retención infundada de
fondos ou activos do orzamento da Unión ou de orzamentos administrados pola
Unión, ou no seu nome,
• o incumprimento dunha obriga expresa de comunicar unha información, que teña
o mesmo efecto, ou
• o uso indebido ou desvío deses fondos ou activos para fins distintos dos que
motivaron a súa concesión inicial;
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B.- En materia de gastos relacionados cos contratos públicos, polo menos cando se
cometan con ánimo de lucro ilexítimo para o autor ou outra persoa, é calquera
acción ou omisión relativa a:
• o uso ou a presentación de declaracións ou documentos falsos, inexactos ou
incompletos, que teña por efecto a malversación ou a retención infundada de
fondos ou activos do orzamento da Unión ou de orzamentos administrados pola
Unión, ou no seu nome,
• o incumprimento dunha obriga expresa de comunicar unha información, que teña
o mesmo efecto, ou
• o uso indebido deses fondos ou activos para fins distintos dos que motivaron a súa
concesión inicial e que prexudique os intereses financeiros da Unión;
C.- En materia de ingresos distintos dos procedentes dos recursos propios do IVE,
fraude é calquera acción ou omisión relativa a:
• o uso ou a presentación de declaracións ou documentos falsos, inexactos ou
incompletos, que teña por efecto a diminución ilegal dos recursos do orzamento da
Unión ou dos orzamentos administrados pola Unión, ou no seu nome,
• o incumprimento dunha obriga expresa de comunicar unha información, que teña
o mesmo efecto, ou
• o uso indebido dun beneficio obtido legalmente, co mesmo efecto;
D.- en materia de ingresos procedentes dos recursos propios do IVE, sería calquera
acción ou omisión cometida nunha trama fraudulenta transfronteriza en relación co:
• o uso ou a presentación de declaracións ou documentos relativos ao IVE falsos,
inexactos ou incompletos, que teña por efecto a diminución dos recursos do
orzamento da Unión,
• o incumprimento dunha obriga expresa de comunicar unha información relativa
ao IVE, que teña o mesmo efecto; ou
• a presentación de declaracións do IVE correctas co fin de disimular de forma
fraudulenta o incumprimento de pago ou a creación ilícita dun dereito á devolución
do IVE.
IRREGULARIDADE
Para os efectos do Regulamento (CE, EURATOM) nº 2888/95 do Consello, do 18
de decembro de 1995,relativo á protección dos intereses financeiros das
comunidades europeas, o termo irregularidade é un concepto amplo, que abarca
tanto as irregularidades intencionadas como as non intencionadas cometidas polos
axentes económicos, definindo no seu artigo 1, apartado 2, a irregularidade como
toda infracción dunha disposición de dereito comunitario correspondente a unha
acción ou omisión dun axente económico que teña o tería por efecto prexudicar o
orzamento xeral das comunidades ou os orzamentos administrados por estas, ben
sexa mediante a diminución ou a supresión de ingresos procedentes de recursos
propios percibidos directamente por conta das comunidades, ben mediante un gasto
indebido. Debe precisarse neste punto que a existencia dunha irregularidade non
sempre implica a posible existencia dunha fraude; a concorrencia de
intencionalidade eríxese nun elemento esencial na fraude.
CORRUPCIÓN ACTIVA
É a acción de toda persoa que prometa, ofreza ou conceda, directamente ou a través dun
intermediario, unha vantaxe de calquera tipo a un funcionario, para el ou para un terceiro, a
fin de que actúe, ou se absteña de actuar, de acordo co seu deber ou no exercicio das súas
funcións, de xeito que prexudique ou poida prexudicar os intereses financeiros da Unión.
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CORRUPCIÓN PASIVA
Alude á acción dun funcionario que, directamente ou a través dun intermediario, pida ou
reciba vantaxes de calquera tipo, para el ou para terceiros, ou acepte a promesa dunha
vantaxe, a fin de que actúe, ou se absteña de actuar, de acordo co seu deber ou no exercicio
das súas funcións, de modo que prexudique ou poida prexudicar os intereses financeiros da
Unión.
O Concello de Narón, unha vez efectuada a autoavaliación do risco de fraude, articula unha
serie de medidas e procedementos estruturados ao redor dos catro elementos clave do ciclo da
loita contra a fraude: prevención, detección, corrección e persecución, que permitan evitar ou
minimizar os riscos de fraude identificados.
A normativa española vixente xa configura un marco regulatorio que garante un punto de
partida sólido en materia de prevención, detección e corrección do conflito de intereses, a
fraude e a corrupción (así, destaca o artigo 64 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos
do sector público). Non obstante, é preciso adaptar eses mecanismos xa existentes mediante
unha serie de medidas deseñadas a partir dunha formulación proactiva, sistematizada e
específica para xestionar o risco, de maneira que se cumpra coas esixencias comunitarias,
expresamente recollidas, con carácter xeral, no artigo 61 e 129 do Regulamento financeiro
2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo de 2018, sobre as normas
financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión e especificamente no ámbito do
Mecanismo de recuperación e resiliencia no artigo 22 do Regulamento do MRR. Este marco
normativo aplicable ás operacións cuxa execución resulte necesaria para alcanzar os
obxectivos establecidos, incorpora regulacións tendentes a evitar a fraude, a corrupción, o
conflito de intereses e o dobre financiamento, que, en caso das subvencións públicas, non só
alcanza o dobre financiamento comunitario, senón a calquera exceso de financiamento que
puidera producirse con independencia da súa orixe. Destacan neste punto a citada lexislación
de contratos do sector público, a de subvencións ou a do réxime xurídico do sector público e
procedemento administrativo común, entre outras.
7.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Eríxese nunha parte clave do sistema, posto que evita que o conflito de intereses, a fraude ou a
corrupción chegue a producirse. Ainda que o marco normativo español xa constitúe un
potente sistema preventivo, resulta convinte a adopción de determinadas medidas dentro do
compromiso que este Concello de Narón desexa asumir coa protección dos intereses
financeiros da UE no marco da execución do PRTR ou doutros programas aos que esta
entidade concorra. Así acórdase a adopción das seguintes medidas preventivas:
A. Declaración política Institucional
Considérase necesario manifestar e difundir ao máximo a postura antifraude da entidade, para
iso, o Concello de Narón subscribe unha declaración institucional antifraude baseada nos
valores de integridade, obxectividade, rendición de contas e honradez. O contido da
declaración institucional, aprobada polo Pleno municipal de Narón, inclúese no anexo I deste
documento e publicarase na páxina de transparencia do Concello para xeral coñecemento.
B. Código de conducta
1. O Concello de Narón subscribe un código de conducta e principios éticos que deberán
cumprir todos os empregados públicos. Este código establece o comportamento esperado ante
posibles circunstancias que puideran dar lugar a fraude e os seus principios baséanse nos
seguintes compromisos de conducta:
• Cumprimento rigoroso da lexislación aplicable.
• Uso adecuado dos recursos públicos
• Integridade, profesionalidade e honradez na xestión.
• Transparencia e bo uso da información.
• Trato imparcial e non discriminatorio a beneficiarios
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• Salvagarda da reputación do Concello na xestión de fondos. O código de conducta dos
empregados públicos inclúese no anexo IV. Este código ético publicarase na páxina de
transparencia do Concello para xeral coñecemento.
C. Plan de formación para toda a organización
O Concello comprométese a organizar cursos e charlas formativas sobre diferentes temáticas
en relación coa fraude e a corrupción coa finalidade de capacitar ao persoal cunhas
aprendizaxes que axuden a detectar e previr o comportamento pouco ético do uso dos fondos
públicos e, polo tanto, a potencial fraude.
7.2. MEDIDAS DE DETECCIÓN
Acórdase, en virtude da necesaria adaptación de concreción ás características e
particularidades desta entidade local, a fixación das seguintes medidas:
A. Bandeiras vermellas
É necesario asegurar que os procedementos de control focalicen a atención sobre os puntos
principais de risco de fraude e nos seus posibles fitos ou marcadores. A simple existencia
deste control serve como elemento disuasorio á perpetración de fraudes.
Nesta liña de busca de indicios de fraude, a Comisión Europea elaborou un catálogo de signos
ou marcadores de risco, denominados “bandeiras vermellas”. Este catálogo será utilizado no
Concello, recolléndose no anexo V as máis utilizadas. Trátase de indicadores de aviso de que
puidera estar ocorrendo unha actividade fraudulenta.
B. Canal de denuncias
Habilítase un procedemento para a denuncia de irregularidades a través da páxina web do
Concello. Inclúese o enlace ao Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), órgano
encargado de coordinar as accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión
Europea contra a fraude e á Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF).
http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ ComunicacionSNCA.aspx

Ademais do anteriormente exposto, calquera persoa pode informar á Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF) de sospeitas de fraude ou corrupción que afecten aos
intereses financeiros da Unión Europea, por medio dos seguintes canais:
Por carta a: Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF), Investigaciones y Operaciones B-1049
-

Bruselas, Bélgica.
Por correo electrónico a: OLAF-COURRIER@ec.europa.eu
Por medio de las líneas de teléfono gratuito: http://ec.europa.eu/antifraud

A través deste canal de denuncia aberto, calquera persoa poderá notificar as sospeitas de
fraude e as presuntas irregularidades que, a ese respecto, puidese detectar, e será informada de
que:
1. A denuncia será tida en conta e comunicaránselle os resultados das xestións realizadas.
2. Respectarase a confidencialidade e a protección de datos persoais.
3. Non sufrirán represalia ningunha, nin serán sancionados no caso de que se trate de
funcionarios públicos.
7.3. MEDIDAS DE CORRECCIÓN E PERSECUCIÓN
A. Medidas de corrección
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Ante calquera sospeita de fraude corresponderá actuar ao Comité Antifraude a fin de recadar
toda a información necesaria que permita determinar se efectivamente esta se produciu. A
aparición de varios dos indicadores denominados “bandeiras vermellas” será un dos principais
criterios para determinar a existencia de fraude.
A detección de posible fraude, ou a súa sospeita fundada, comportará a inmediata suspensión
do procedemento, a notificación de tal circunstancia no máis breve prazo posible ás
autoridades interesadas e aos organismos implicados na realización das actuacións e a
revisión de todos aqueles proxectos que puidesen estar expostos a esta.
No suposto de que se detecten irregularidades sistémicas, adoptaranse as seguintes medidas:
• Revisar a totalidade dos expedientes incluídos nesa operación e/ou de natureza económica
análoga.
• Retirar o financiamento comunitario de todos aqueles expedientes nos que se identifique a
incidencia detectada.
• Comunicar ás unidades executoras as medidas necesarias a adoptar para emendar a
debilidade detectada, de forma que as incidencias encontradas non volvan a repetirse.
• Revisar os sistemas de control interno para establecer os mecanismos oportunos que
detecten as referidas incidencias nas fases iniciais de verificación.
B. Medidas de persecución
Á maior brevidade posible, o Comité Antifraude procederá a:
• Comunicar os feitos producidos e as medidas adoptadas á entidade decisora (ou á entidade
executora que lle encomendara a execución das actuacións, en cuxo caso será esta a que llos
comunicará á entidade decisora), quen comunicará o asunto á autoridade responsable, a cal
poderá solicitar a información adicional que considere oportuna de cara ao seu seguimento e
comunicación á autoridade de control.
• Denunciar, se fose o caso, os feitos punibles ás autoridades públicas competentes (Servizo
Nacional de Coordinación Antifraude -SNCA-) para a súa valoración e eventual
comunicación á Oficina Europea de Loita contra a Fraude.
• Iniciar unha información reservada para depurar responsabilidades ou incoar un expediente
disciplinario.
• Denunciar os feitos ante a fiscalía e os tribunais competentes, nos casos oportunos.
8. AVALIACIÓN DE RISCOS
CUESTIÓNS XERAIS
A fin de acadar un deseño axeitado de medidas antifraude proporcionadas e eficaces,
resulta preciso que o Concello aborde a previa autoavaliación no referente ao seu risco
de sufrir actuacións fraudulentas.
Os cinco pasos clave da autoavaliación son os que se sinalan de seguido:
1.- Cuantificación da probabilidade e o impacto do risco de fraude específica (risco
bruto), referido ao nivel de risco antes de tomar en conta o efecto dos controis
existentes ou planeados, con referencia a un período temporal.
2.- Avaliación dos controis de mitigación actuais – xa existentes – para atenuar o risco
bruto.
3.- Avaliación do risco neto tendo en conta o efecto dos controis actuais – xa existentese a súa eficacia. O risco neto refírese ao nivel de risco despois de ter en conta o efecto
dos controis existentes e a súa efectividade, é dicir, a situación tal e como é no
momento actual.
4.- Definición de controis mitigantes específicos adicionais (medidas eficaces e
proporcionadas contra a fraude) para atenuar o risco neto.
5.- Avaliación do risco obxectivo ou residual tras os controis mitigantes adicionais
planeados. O risco obxectivo ou residual se refire ao nivel de risco despois de ter en
conta os controis actuais e planeados.
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IDENTIFICACIÓN E METODOLOXÍA PARA A AVALIACIÓN DE
RISCOS
Identifícanse as situacións ou circunstancias que aumentan a probabilidade de
incumprimento (información operativa, regulatoria, ética, pouco confiable) ou
prácticas fraudulentas dentro da organización, tales como:
Factores de risco externos:
• Debilidades no marco regulatorio necesario para fortalecer a integridade e a loita
contra a fraude.
• Cambios regulatorios significativos.
• Cambios nos altos cargos da organización.
Factores de risco internos ou institucionais:
• Ausencia dunha política adecuada que promova a transparencia e o
comportamento ético.
• Inadecuación ou debilidade dos mecanismos de control interno.
• Ausencia de sistemas de alerta en caso de irregularidades.
• Actividades cun alto grao de discrecionalidade.
• Procesos mal informatizados.
Factores de risco individuais:
• Relacións inadecuadas con provedores/operadores.
• Falta de experiencia ou formación.
• Supervisión inadecuada do traballo.
Factores de risco procesais:
• Falta de manuais de procedementos.
• Falta de transparencia na toma de decisións.
• Falta de claridade na distribución de competencias.
• Ausencia de controis verticais e horizontais dos procedementos.
Adicionalmente, poderanse reputar riscos que darían lugar a que os procesos sexan
máis susceptibles de sufrir fraude, segundo o anexo III C.2.b) i E da Orde
HFP/1030/2021, os seguintes:
I.Identificación de operacións más susceptibles de fraude, tales como aquelas de
alta intensidade, alto orzamento, moitos requisitos a ser xustificados polo
solicitante, controis complexos, etc.
II.
Identificación de posibles conflitos de interese.
III.
Resultados de traballos previos de auditorías internas.
IV.
Resultados das auditorías da Comisión Europea ou do Tribunal de Contas
Europeo, segundo proceda.
V.
Casos de fraude previamente detectados.
Identificados que resulten os posibles riscos, corresponderá ao Comité Antifraude
proceder a súa avaliación e cualificación, de acordo coa metodoloxía que os seus
membros determinen. En todo caso e con carácter xeral, a cuantificación do risco
basearase nunha combinación dunha estimación da “probabilidade” do risco (en
que medida é probable que suceda) e o seu “impacto” (que consecuencias pode
ter).
AVALIACIÓN EFECTIVA
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O Comité Antifraude foi o encargado de realizar o exercicio de avaliación inicial do
risco de fraude, así como de repetilo cunha frecuencia que se establece con carácter
anual; se ben poderá esixirse con periodicidade inferior ante circunstancias que así o
aconsellen (vid. aparición de cambios normativos ou organizativos, ou circunstancias
novidosas ou mesmo a detección de puntos débiles ante a fraude).
Con data 29 de xuño de 2022 mantívose unha primeira reunión do Comité na que
se realizou a análise do risco de fraude existente no Concello e estableceuse a
metodoloxía de traballo e os procedementos e as medidas necesarios para
minimizar a ocorrencia de casos de fraude.
No ANEXO VI incorpóranse os resultados das devanditas tarefas de autoavaliación e unha
táboa de riscos.
9. PUBLICIDADE E SEGUIMENTO
O Plan de Medidas Antifraude, unha vez aprobado, será obxecto de publicación no
Portal de Transparencia deste Concello. Este plan será obxecto de avaliación do
grado de cumprimento e adecuación das medidas propostas, o que permitirá a
introdución das modificacións que resulten aconsellables, de acordo co disposto
nos artigos 4.2.1 e 4.3 deste. Así mesmo, se levará a cabo a revisión da avaliación
do risco de fraude de conformidade co artigo 6.5.c) da Orde HFP/1030/2021, de 29
de setembro, cada ano, e, en todo caso, cando se haxa detectado algún caso de
fraude ou haxa cambios significativos nos procedementos ou no persoal.
ANEXO I : CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DO ESTÁNDAR MÍNIMO DO
PLAN DE MEDIDAS
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DO ESTÁNDAR MÍNIMO DO PLAN
DE MEDIDAS ANTIFRAUDE E DE PREVENCIÓN DE RISCOS DO CONCELLO
DE NARÓN
Neste Anexo inclúese o resultado da autoevaluación cun cuestionario de
autoevaluación relativo ao cumprimento do estándar mínimo do Plan:
Grado de cumprimento
4

Pregunta

3

1. ¿Dispón dun «Plan de medidas antifraude» que lle
permita á entidade executora ou á entidade decisora
garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de
actuación, os fondos correspondentes utilizáronse de
conformidade coas normas aplicables,

4

en particular,

no que se refire á prevención, detección e corrección do
fraude, a corrupción e os conflitos de intereses?
2. ¿Constátase a existencia do correspondente «Plan de
medidas antifraude» en todos os niveis de execución?

4
Prevención

3. ¿Dispón dunha declaración, ao mais alto nivel, onde
se comprometa a loitar contra o fraude?

4

2

1
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Grado de cumprimento
4

Pregunta

3

2

4
5. ¿Difúndese un código ético e se informa sobre

4.

Realízase

unha

a política de obsequios?

autoevaluación

que

2

identifique os riscos
específicos,

o

impacto

e

seu
a

probabilidade de que
ocorran e se revisa
periodicamente?
6. ¿Impártese formación que promova a Ética
Pública e que facilite a detección do fraude?

2

7. ¿Elaborouse un procedemento para tratar os
4

conflitos de intereses?
8.

¿Cumpriméntase

unha

declaración

de

ausencia de conflito de intereses por todos os

4

intervintes?
Detección
9. Definíronse indicadores de fraude ou sinais de alerta
(bandeiras vermellas) e comunicáronse ao persoal en

4

posición de detectalos?
10. Utilízanse ferramentas de prospección de datos ou
4

de puntuación de riscos?
11. Existe algún cauce para que calquera interesado

4

poida presentar denuncias?
12. Disponse dalgunha unidade encargada de examinar

4

denuncias e propoñer medidas?
Corrección
13. Avalíase a incidencia do fraude e se cualifica como

4

sistémico ou puntual?
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1

Grado de cumprimento
4

Pregunta

3

2

1

14. Retíranse os proxectos ou a parte dos mesmos
afectados polo fraude e financiados o a financiar polo

4

MRR?
Persecución
15. Comunícanse os feitos producidos e as medidas
adoptadas á entidade executora, á entidade decisora ou á

4

Autoridade Responsable, segundo proceda?
16. Denúncianse nos casos oportunos, os feitos punibles
ás Autoridades Públicas nacionais ou da Unión Europea

4

ou ante a fiscalía e os tribunais competentes?
Subtotal puntos.

60

Puntos totais.

60

Puntos máximos.

64

Puntos relativos (puntos totais/puntos máximos).

60/64

ANEXO II : DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLITO DE INTERESES
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLITO DE
INTERESES
Expediente:
[Contrato/Subvención]:
Ao obxecto de garantir a imparcialidade no procedemento de [contratación/subvención]
arriba referenciado, o/os abaixo asinante/s, como participante/s no proceso de
preparación e tramitación do expediente, declara/declaran:
Primeiro. Estar informado/s do seguinte:
1. Que o artigo 61.3 «Conflicto de intereses», do Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
do Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de xullo (Regulamento financeiro da UE)
establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de
las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política
o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés
personal.»
2. Que o artigo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de
intereses» da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, ten a
finalidade de evitar calquera distorsión da competencia e garantir a transparencia no
procedemento e asegurar a igualdade de trato a todos os candidatos e licitadores.
3. Que o artigo 23 «Abstención», da Lei 40/2015, de 1 outubro, de Réxime Xurídico do
Sector Público, establece que deberán absterse de intervir no procedemento:
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«las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den
algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:
a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o
tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que
intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o
estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.
d. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
Segundo. Que non se atopa/n incurso/s en ningunha situación que poida cualificarse de
conflito de intereses das indicadas no artigo 61.3 do Regulamento Financeiro da UE e
que non concorre na súa/s persoa/a ningunha causa de abstención do artigo 23.2 da Lei
40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público que poida afectar ao
procedemento de licitación/concesión.
Terceiro. Que se compromete/n a poñer en coñecemento do [órgano de
contratación/comisión de evaluación], sen dilación, calquera situación de conflito de
intereses ou causa de abstención que dea ou puidera dar lugar a dito escenario.
Cuarto. Coñezo que, unha declaración de ausencia de conflito de intereses que se
demostre que sexa falsa, acarreará as consecuencias disciplinarias, administrativas e/ou
xudiciais que estableza a normativa de aplicación.
E para que conste, asino a presente declaración.
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE

ANEXO III: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LOITA CONTRA O FRAUDE
Un dos principais obxectivos do Concello de Narón é reforzar, dentro do ámbito das súas
competencias, a política antifraude no desenvolvemento das súas funcións. Por iso, o Concello, a
través desta declaración institucional, quere manifestar o seu compromiso cos estándares mais
altos no cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais e a súa adhesión aos mais estritos
principios de integridade, obxectividade e honestidade, de maneira que a súa actividade sexa
percibida por todos os axentes que se relacionan con ela como oposta ao fraude e a corrupción en
calquera das súas formas.
O persoal do Concello de Narón, no seu carácter de empregados públicos, asume e comparte este
compromiso tendo entre outros deberes os de “velar por los intereses generales, con sujeción y
observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes
principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez,
promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres”
(artigo 52 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei do Estatuto Básico do Empregado Público).
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O concello persigue con esta política consolidar dentro da organización unha cultura que desalente
toda actividade fraudulenta e que facilite a súa prevención e detección, promovendo o
desenvolvemento de procedementos efectivos para a xestión destes supostos.
O Concello poñerá en marcha medidas eficaces e proporcionadas da loita contra o fraude,
baseadas na experiencia anterior e na avaliación do risco de fraude.
Así mesmo, procederá a denunciar aquelas irregularidades ou sospeitas de fraude que puideran
detectarse, a través dos canles internos de notificación e sempre en colaboración co Servicio
Nacional de Coordinación Antifraude. Todos os informes se tratarán na mais estrita
confidencialidade e de acordo coas normas que regulan esta materia.
En definitiva, o Concello de Narón adopta unha política de tolerancia cero co fraude,
establecendo un sistema de control interno deseñado para previr e detectar, dentro do posible,
calquera actuación fraudulenta e, no seu caso, subsanar as súas consecuencias, adoptando para iso,
os principios de integridade, imparcialidade e honestidade no exercicio das súas funcións.

ANEXO IV: CÓDIGO DE CONDUCTA DOS EMPREGADOS PÚBLICOS

O Concello de Narón manifesta publicamente nunha Declaración Institucional a política
de tolerancia cero fronte ao fraude e a corrupción; e conta con procedementos para a
posta en marcha de medidas eficaces e proporcionadas contra a fraude, tendo en conta os
riscos detectados.
Estes procedementos inclúen, dentro das medidas destinadas a previr a fraude, a
divulgación dun Código Ético de Conducta do persoal do Concello. O presente Código
constitúe unha ferramenta fundamental para transmitir os valores e as pautas de conducta
en materia da fraude, recollendo os principios que deben servir de guía e rexer a
actividade do persoal empregado público.
PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTAIS

A actividade diaria do persoal municipal debe reflectir o cumprimento dos principios
éticos recollidos nos artigos 52 a 54 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei del Estatuto Básico do Empregado
Público, que establecen, literalmente, o seguinte:
CAPÍTULO VI
Deberes de los empregados públicos. Código de Conducta

Artículo 52. Deberes de los empregados públicos. Código de Conducta.
Los empregados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los
siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad,
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia,
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno
cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran
el Código de Conducta de los empregados públicos configurado por los principios éticos
y de conducta regulados en los artículos siguientes.
Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y
aplicación del régimen disciplinario de los empregados públicos.
Artículo 53. Principios éticos.
1.

Los empregados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que
integran el ordenamiento jurídico.
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los
ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la
imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese
posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras
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que puedan colisionar con este principio.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la
Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros,
subordinados y con los ciudadanos.
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades
públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por
razón de nacimiento, orexen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual,
religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como
de toda actividade privada o interés que pueda suponer un Risco de plantear
conflictos de intereses con su puesto público.
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones
financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o
entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones
de su puesto público.
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
inxustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y
vigilarán la consecución del interés general y el cumprimento de los objetivos de
la organización.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento
administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un
privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno
familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de
terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden
y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su
competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de
cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los
servicios públicos.
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté
prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos
que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información
obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
Artículo 54. Principios de conducta.
1.

Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los
restantes empregados públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará
de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo
que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo
caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección
procedentes.
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan
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derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumprimento de
sus obligaciones.
5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los
mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, así mismo, el
deber de velar por su conservación.
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que
vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo
establecido en el Código Penal.
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su
transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las
propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las
funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever
la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción
de las propuestas de los empregados públicos o administrados que sirvan para
mejorar la eficacia en el servicio.
11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que
sea oficial en el territorio.
Con independencia do establecido no Estatuto Básico citado, as persoas que exerzan tarefas de
xestión, seguimento e/ou control que participen na execución das medidas do PRTR, prestarán
especial atención no cumprimento do presente Código Ético e de Conducta nos seguintes
aspectos e fases do procedemento de xestión de proxectos financiados cos fondos do MRR:
1. Levarase a cabo o cumprimento rigoroso da lexislación da Unión, nacional e/ou
rexional aplicable na materia de que se trate, especialmente nas materias
seguintes:
• Elixibilidade dos gastos.
• Contratación pública.
• Réximes de axuda.
• Información e publicidade.
• Medio Ambiente.
• Igualdade de oportunidades e non discriminación.
2. As persoas empregadas públicas relacionadas coa xestión, seguimento e control dos
fondos do MRR exercerán as súas funcións baseándose na transparencia, un
principio que implica claridade e veracidade no tratamento e difusión de calquera
información ou datos que se dean a coñecer, tanto interna como externamente.
Este principio obriga a responder con dilixencia ás demandas de información, todo
iso sen comprometer, de ningún modo, a integridade daquela información que
puidera ser considerada sensible por razóns de interese público.
3. Terase especial coidado en cumprir o principio de transparencia:
• Cando se dean a coñecer e comuniquen os resultados de procesos de concesión
de axudas financiadas polos fondos do MRR.
• Durante o desenvolvemento dos procedementos de contratación.
4. O cumprimento do principio de transparencia non irá en detrimento do correcto
uso que o persoal debe de facer daquela información considerada de carácter
confidencial, como poden ser datos persoais ou información proveniente de
empresas e outros organismos, debendo absterse de utilizar a en beneficio propio
ou de terceiros, en pro da obtención de calquera trato de favor ou en prexuízo do
interese público.
5. Existirá conflito de intereses cando o exercicio imparcial e obxectivo por parte do
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persoal empregado público das funcións relacionadas cos fondos do MRR, se
vexa comprometido por razóns familiares, afectivas, de afinidade política, de
interese económico ou por calquera outro motivo, cos beneficiarios das
actuacións cofinanciadas.
Un conflito de intereses xurde cando unha ou un empregado público pode ter a oportunidade
de antepoñer os seus intereses privados aos seus deberes profesionais.
Terase especial coidado en que non se produzan conflitos de intereses no persoal empregado
público relacionado cos procedementos de “contratación” e “concesión de axudas públicas”,
en operacións financiadas por fondos do MRR.
A. Contratación pública.
− No suposto de que se identifique un risco de conflito de intereses se procederá a:
• Analizar os feitos coa persoa implicada para aclarar a situación.
• Excluír á persoa en cuestión do procedemento de contratación.
• No seu caso, cancelar o procedemento.
−

No caso de que efectivamente se teña producido un conflito de intereses, se
aplicará a normativa legal en materia de sancións.

B.
−

Axudas públicas.
Os empregados públicos que participen nos procesos de selección, concesión e
control de axudas financiadas con fondos do MRR, se absterán de participar
naqueles asuntos nos que teñan un interese persoal.
No caso de que efectivamente se produza un conflito de intereses, se aplicará a
normativa legal en materia de sancións.

−

RESPONSABILIDADES RESPECTO DO CÓDIGO

Entender e cumprir os principios do presente Código Ético e de Conducta, é
responsabilidade de todas as persoas que levan a cabo funcións de xestión, seguimento
e/ou control de operacións financiadas con fondos do MRR.
No obstante, convén puntualizar e concretar algunhas responsabilidades específicas,
segundo os diferentes perfís profesionais.
Todo o persoal

Ten a obriga de:
•

Ler e cumprir o disposto no Código.

•

Colaborar na súa difusión no entorno de traballo, a colaboradores, provedores,
empresas de asistencia técnica, beneficiarios de axudas ou calquera outra persoa
que interactúe co Concello.

As persoas responsables do servicio

Ademais das anteriores, teñen a obriga de:
•
•

Contribuír a solventar posibles dúbidas que se planteen respecto ao Código.
Servir de exemplo no seu cumprimento.
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Os órganos directivos
•

Promover o coñecemento do Código por parte de todo o persoal, así como a
obriga de fomentar a observancia do Código e de cumprir os seus preceptos.

ANEXO V: BANDEIRAS VERMELLAS NA LOITA CONTRA A FRAUDE

As bandeiras vermellas son sinais de advertencia, pistas ou signos de posible fraude. A
existencia dunha bandeira vermella non implica necesariamente a existencia de fraude,
pero si indica que un área particular de actividade necesita atención adicional para
descartar ou confirmar unha posible fraude.
Como exemplo destas bandeiras vermellas enuméranse a continuación as mais
utilizadas, clasificadas por tipo de prácticas potencialmente fraudulentas.
Corrupción: subornos e comisións ilegais:

O indicador mais común de subornos e comisións ilegais é o trato favorable que un
contratista recibe dun empregado contratista durante un certo período de tempo.
Outros indicadores de alerta:
•

•

Existe unha estreita relación social entre un empregado contratante e un
prestador ou prestadora de servicios;
O patrimonio do traballador contratante aumenta inexplicablemente
ou repentinamente;
O empregado contratante ten un negocio externo encuberto;

•

O contratista ten reputación no sector por pagar comisións ilegais;

•

Prodúcense cambios indocumentados ou frecuentes nos contratos que aumentan o
seu valor;
O empregado contratante se nega a ascender a un posto non relacionado coa
contratación pública;
O traballador contratante non presenta ou presenta declaración de conflito de
interese.

•

•
•

Regras que rexen o procedemento disposto a favor dun licitador:
•
•
•
•
•
•

Presentación dunha sola oferta ou número anormalmente baixo de ofertas por
licitación;
Similitude extraordinaria entre as normas que rexen o procedemento e os
produtos ou servicios do adxudicatario;
Queixas de outros postores;
Especificacións con prescricións más restritivas o mais xerais que as aprobadas
en procedementos anteriores similares;
Pregos con cláusulas inusuais ou irrazonables;
O poder adxudicador define un produto dunha marca específica en lugar dun
produto xenérico.

Licitacións colusorias:
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•

•
•

A oferta ganadora é demasiado alta en comparación cos custos proxectados, as
listas públicas de prezos, as obras ou servicios similares ou promedio da industria
ou os prezos de referencia do mercado;
Todos os postores ofrecen prezos altos de maneira continua;

•

Os prezos das ofertas caen bruscamente cando participan novos postores no
procedemento;
Os ganadores se distribúen/rotan por rexión, tipo de traballo;

•

O adxudicatario subcontrata aos perdedores;

•

Patróns de oferta inusuais (p. ex., as ofertas teñen porcentaxes de desconto
exactos, a oferta ganadora está xusto por debaixo do umbral de prezo aceptable,
se ofrece exactamente dentro do orzamento do contrato, os prezos da oferta son
demasiado altos, demasiado cercanos, demasiado diferentes, os números son
redondos, incompletos, etc.).

Conflito de intereses:
•

Favoritismo inexplicable ou inusual dun contratista ou vendedor en particular;

•

Continua aceptación de prezos elevados e traballos de baixa calidade, etc.;

•

Empregado a cargo da contratación non presenta declaración de conflito de interese
ou o fai de maneira incompleta;
Empregado a cargo da contratación declina a promoción a un posto no que xa
non ten que ver con adquisicións;
Contratar a un empregado que parece facer negocios pola súa conta;

•
•
•
•

Socialización entre un empregado que contrata e un provedor de servicios ou
produtos;
Aumento inexplicable ou repentino na riqueza ou o nivel de vida do empregado
que contrata.

Falsificación de documentos:
a.

No formato dos documentos:
•
•
•
•

b.

Facturas sen logotipo da empresa;
Cifras suprimidas ou tachadas;
Importes manuscritos;
Sinaturas idénticas en documentos diferentes.

No contido dos documentos:
•

Datas, cantidades, notas, etc.

•

Inusuais;
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c.

•

Cálculos incorrectos;

•

Falta de elementos obrigatorios nunha factura;

•

Ausencia de números de serie nas facturas;

•

Descrición de bens e servicios de maneira vaga.

Circunstancias inusuais:
•

Número inusual de pagos a un beneficiario;

•

Demoras inusuais na entrega de información;

•

Os datos contidos nun documento difiren visualmente dun documento similar
emitido polo mesmo organismo.
d. Inconsistencia entre documentación/información dispoñible:
•

Entre datas de factura e o seu número;

•

Facturas non rexistradas nas contas;

•

A actividade dunha entidade non se corresponde cos bens ou servicios
facturados.

Manipulación das ofertas presentadas:
•

Queixas dos denunciantes;

•

Falta de control e procedementos de licitación inadecuados;

•

Indicacións de cambios nas ofertas despois da recepción;

•

Ofertas excluídas por errores;

•

Licitador capacitado descartado por razóns dubidosas;

•

O procedemento non se declara deserto e se volve a convocar a pesar de
recibir menos ofertas que o número mínimo esixido.

Fraccionamento do gasto:
•

•
•

Se realicen dúas ou mais adquisicións con obxecto similar a un mesmo
adxudicatario por debaixo dos límites permitidos para o uso de procedementos de
adxudicación directa ou umbrais publicitarios ou que requiran procedementos
con maiores garantías de competencia;
Separación inxustificada de compras, por exemplo, contratos separados de man
de obra e materiais, ambos por debaixo dos umbrais de licitación aberta;
Compras secuenciais xusto por debaixo dos umbrais da obriga de publicidade das
ofertas.

ANEXO VI. RESULTADO DA AUTOAVALIACIÓN E TÁBOA DE RISCOS
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O Comité Antifraude do Concello de Narón, creado por Decreto da alcaldía de data 28
de xuño de 2022, na sesión extraordinaria celebrada o 29 de xuño de 2022, prestou
aprobación á avaliación de riscos desta Corporación, dirixida inicialmente aos
procesos clave da organización municipal no seu conxunto e aqueles que se
consideran mais vulnerables, sen prexuízo da posibilidade de estendelos a outros nun
futuro próximo, se os houbera. Non obstante e considerando que a maior parte dos
fondos públicos – e particularmente os provintes do MRR - xestionaranse
precisamente a través do recurso á actividade de fomento (a través de axudas e
subvencións), e coa realización de inversións mediante a contratación de obras,
subministros ou servicios; os riscos determinados atinxen precisamente aos que poden
darse nestes ámbitos, quedando fixados – sen carácter exhaustivo- os seguintes:
Ámbito
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación

Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Subvencións
Subvencións
Subvencións
Subvencións
Subvencións
Subvencións

Risco
Risco de incorrer en sesgos derivados de situacións de conflito de
interese
Risco de adxudicación directa por mal uso de adquisicións menores
Risco de adxudicación directa por uso indebido da contratación
exclusiva
Risco de especificacións acordadas para favorecer a determinados
licitadores
Risco de manipulación de ofertas
Risco de estender os contratos existentes para evitar a licitación
Risco de non ser responsables por incumprimentos do contrato
Risco de realizar pagos de prestacións facturadas que non cumpran
coas condicións estipuladas no contrato
Risco de non detectar alteracións no servizo contratado durante a
execución
Risco de recibir servizos deficientes ou de menor calidade que os
ofrecidos polo adxudicatario
Risco de determinación dun prezo non axustado ao mercado nos
contratos de adxudicación directa
Risco de violación do secreto das propostas ou alteración das ofertas
con posterioridade a súa presentación
Risco de información privilexiada a determinadas empresas sobre os
contratos que se prevé realizar
Risco de trato preferente aos licitadores mediante o establecemento de
prescricións técnicas, criterios de solvencia ou criterios de
adxudicación
Risco de deseñar pregos imprecisos con marxes de discreción
innecesarios
Risco de consideración inadecuada dos criterios de solvencia
Risco de consideración non axeitada de criterios subxectivos
Risco de demanda de bens e servizos que non satisfagan unha
necesidade real
Risco de non detectar prácticas anticompetitivas ou colusarias
Risco de incorrer en sesgos derivados de situacións de conflito de
interese
Risco de concesión de axudas excluíndo ou modulando a aplicación
de la normativa sobre subvenciones.
Riscos de ocultar información coa obriga de remitir á administración
Riscos de facturas falsas
Riscos de custos laborais falsos.
Custos laborais incorrectamente prorrateados ou duplicados en
diferentes proxectos.
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Ámbito
Subvencións
Subvencións
Subvencións

Risco
Gastos reclamados en traballos de calidade insuficiente.
Risco de dobre financiación.
Risco de aplicación dos fondos a fins distintos daqueles para os que
foron outorgados

Unha vez identificados os posibles riscos, procedeuse a súa avaliación e
cualificación, de acordo coa metodoloxía que se detalla a continuación. En
xeral, a cuantificación do risco baseouse nunha combinación dunha
estimación da “probabilidade” do risco (en que medida é probable que
suceda) e o seu “impacto” (que consecuencias pode ter), reflectíndose nas
seguintes táboas a avaliación utilizada:

Probabilidade de ocorrencia:
Valor

Probabilidade

9

Factores de graduación
Habitual

8

Alt
o

7
6

Todos os anos de forma moi recorrente
Cada ano de forma recorrente
Cada ano mais dunha vez

5

Medio

Frecuencia anual (unha vez ao ano)

4

Ocasional (menos dunha vez ao ano)

3

Menos dunha vez cada dous anos

2

Baixo

1

Remoto. Menos dunha vez cada tres anos
Case nunca

Severidade do impacto:
VAL
OR

GRAVIDAD
E

Mal uso de cargas ou fondos públicos e tamén hai un
beneficio particular. Evidencia de infraccións penais ou
administrativas graves que causen dano reputacional á
institución.

9

8

FACTORES DE CLASIFICACIÓN

Alto

Incumprimento de obxectivos estratéxicos que afecten a
imaxe institucional ou a prestación de servicios.

7

Uso irregular de cargos, fondos o medios públicos con dano
patrimonial significativo.

6

Indicación de infraccións penais ou administrativas menos
graves con impacto moderado na imaxe da institución.

5

Medio

Uso irregular no uso de
patrimonial significativo.

4
3

Outras infraccións das normas administrativas.

Baixo

medios públicos

sen

dano

Indicación de infraccións penais ou administrativas leves
que causen danos menores á imaxe institucional
reversibles no curto prazo.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
VAL
OR

GRAVIDAD
E

FACTORES DE CLASIFICACIÓN
Incumprimento dos obxectivos operativos.

2

Irregularidades
administrativas
que
non
impliquen
incumprimento de normas ou dano á propiedade.

1

Medidas que reducen o risco:
Nivel de implementación dos controis existentes

Diminución do
risco inicial

N1_Sen medidas: A medida non existe, alo menos ata

0

onde existe o coñecemento
N2_Medidas parciais: A medida existe, pero non se

1

implementa ou é ineficaz
N3_Medidas parciais: A medida existe, pero non é

2

completamente efectiva
N4_Con medidas: A medida existe, e se considera

3

efectiva

Resultado de risco:
Puntuación lograda

Grado de risco final

Igual ou menor a 3

Baixo

Maior que 3 e menor que 7

Moderado

Igual ou maior a 7

Elevado

Probabilidade
/ Gravidade

Baixo

Medio

Alto

Moderad
o

Elevado

Elevado

Medio

Baixo

Moderad
o

Elevado

Baixo

Baixo

Baixo

Alto

Moderado

Trasladada esta metodoloxía aos riscos anteriormente expostos, a continuación reflíctese a
gradación dos mesmos no ámbito do Concello de Narón.
CONTRATACIÓN

Probabilida
de

Gravi
dade

RI

R
F

Resultado

Medidas que reducen o risco
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CONTRATACIÓN

Probabilida
de

Gravi
dade

RI

R
F

Resultado

Medidas que reducen o risco

Risco de incorrer en
sesgos derivados de
situacións de conflito
de interese

6

6

6

4

Moderado

Declaración de ausencia de conflitos de interese en todos os membros das
mesas de contratación. Regulación nas bases do procedemento en caso de
detección de conflito de intereses.
Contratos abertos menores con publicidade-Instrución Negociado de
Contratación.
Sistema de alertas que reporta a concentración de contratos en provedores

Risco de
adxudicación directa
por mal uso de
adquisicións
menores

8

7

7.5

5.5

Moderado

Verificación por Intervención de sinais de fraccionamento.
Establecemento de bandeiras vermellas cando o contrato menor supera os 5
contratos durante o mesmo ano co mesmo provedor.
Revisión periódica de concentración de contratos en provedores.

5

7

6

3

Baixo

6

7

6.5

5.5

Moderado

Verificación de especificacións pola Intervención, ou no seu caso por entidades
independentes.

1

6

3.5

0.5

Baixo

Uso xeneralizado da ferramenta VORTAL e sistemas de encriptación de ofertas.
Aprobación prevista nos pregos da posibilidade de prórroga dos contratos.
Revisión pola Secretaría Xeral e pola Intervención.

Risco de estender os
contratos existentes
para
evitar
a
licitación

9

7

8

8

Elevado

Risco de non ser
responsable
por
incumprimentos de
contrato

7

8

7.5

5.5

Moderado

Risco de realizar
pagos de prestacións
facturadas que non
cumpran
coas
condicións
estipuladas
no
contrato

4

7

5.5

2.5

Baixo

Risco de non detectar
alteracións
no servicio contratado
durante
a execución

7

5

6

5

Moderado

Designar un responsable do contrato que reúna garantías de independencia
co contratista e coa cualificación técnica adecuada para exercer a debida
supervisión do contrato. Serán preferentemente empregados públicos do
propio Concello de Narón con coñecementos especializados na materia.

Moderado

Facer constar no expediente, mediante informe técnico ou no
propio recibo, declaración expresa sobre o cumprimento
daquelas características do servicio que se contemplaron
na adxudicación do contrato (melloras, condicións especiais
de execución, por exemplo).

Risco de
adxudicación directa
por uso indebido da
contratación
exclusiva
Risco
de
especificacións
acordadas
para
favorecer
a
determinados
licitadores
Risco
manipulación
ofertas

de
de

Risco
de
recibir
servicios deficientes ou
de menor calidade que
os
ofrecidos
polo
adxudicatario

8

5

6.5

4.5

Informe do centro de xestión sobre a exclusividade. Declaración xurada do licitador
na que conste a devandita exclusividade.

Aprobación por instancia superior ao propoñente.

Previsión nos pregos de cláusulas que permitan a aplicación de sancións
automáticas en caso de incumprimento.

Velar pola axeitada segregación de funcións para que o responsable de pago
das facturas non sexa o mesmo que da cumprimento ás condicións estipuladas
no contrato.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
CONTRATACIÓN

Probabilida
de

Gravi
dade

RI

R
F

Resultado

Risco
de
determinación
dun
prezo non axustado ao
mercado nos contratos
de
adxudicación
directa

8

4

6

6

Moderado

Risco de violación do
secreto das propostas
ou
alteración
das
ofertas
con
posterioridade a súa
presentación

1

9

5

2

Baixo

Uso de licitacións electrónicas.

4

8

6

3

Baixo

Publicación no perfil do contratante da planificación de
contratación que o Concello de Narón ten previsto realizar
ao longo do año.

6

7

6.5

5.5

Moderado

Verificación de especificacións pola intervención, ou no seu
caso por unha entidade independente.

7

4

5.5

3.5

Moderado

Controis da Secretaría Xeral e da Intervención. Remisión
a manuais de procedemento de contratación coas medidas
do catálogo de Riscos.

5

5

5

2

Baixo

Controis da Secretaría Xeral e da Intervención. Remisión
a manuais de procedemento de contratación coas medidas
do catálogo de Riscos.

Risco de avaliación
inadecuada de criterios
subxectivos

1

7

6

4

Moderado

Eliminación / Redución de criterios subxectivos. Remisión a
manuais de procedemento de contratación coas medidas do
catálogo de Riscos.

Risco de demanda de
bens e servicios que
non satisfagan unha
necesidade real

5

8

6.5

6.5

Moderado

Remisión a manuais de procedemento de contratación coas
medidas do catálogo de Riscos.

Risco de non detectar
prácticas
anticompetitivas
ou
colusorias

6

7

6.5

5.5

Moderado

Requirimento de traslado do expediente á Comisión da
Competencia cando a Mesa de Contratación estime que
existen indicios fundados de colusión.

Risco de información
privilexiada
a
determinadas
empresas sobre os
contratos que se prevé
realizar
Risco de trato de favor
a
determinado(s)
licitador(es)
ao
establecer
as
prescricións técnicas,
criterios de solvencia
ou
criterios
de
adxudicación

Risco
de
deseñar
Pregos imprecisos, con
marxes de discreción
innecesarios

Risco de consideración
inadecuada
dos
criterios de solvencia

SUBVENCIÓNS

Probabil
idade

Gravidade

RI

RF

Medidas que reducen o risco

Especificar nos pregos aqueles parámetros obxectivos en base
aos cales se considera que a proposta non pode cumprirse.

Resultado

Medidas que reducen o risco

87151
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

SUBVENCIÓNS
Risco de incorrer en
sesgos
derivados de
situacións de
conflito de interese
Risco de concesión de
axudas excluíndo ou
modulando a
aplicación da
normativa sobre
subvencións
Riscos de ocultar
información
coa obriga de remitir
á
administración

Probabil
idade

6

1

Gravidade

6

9

RI

6

5

RF

4

3

Resultado

Moderado

Baixo

Medidas que reducen o risco

Declaración de ausencia de conflitos de interese
en todos os membros das comisións avaliadoras.
Regulación nas bases do procedemento en caso
de detección de conflito de intereses.

Compromiso de sometemento á normativa de
concesión. Revisión de bases pola
Secretaría General e pola Intervención.
Uso de modelos harmonizados.

Verificación cruzada de documentos de
respaldo de diferentes fontes. Verificación
de información de BD de organismos
públicos e rexistros mercantís.

6

6

6

5

Moderado

Riscos de facturas
falsas

1

7

4

2

Baixo

Riscos de costes
laborais falsos

1

7

4

4

Moderado

Costos laborais
incorrectamente
prorrateados ou
duplicados en
diferentes proxectos

4

7

5.5

5.5

Moderado

Verificar proxectos e datos de referencia
cruzada de diferentes proxectos.

Gastos reclamados en
traballos de calidade
insuficiente

4

7

5.5

5.5

Moderado

Solicitude de probas adicionais.

Risco de dobre
financiación

1

4

2.5

2.5

Baixo

Comprobacións cruzadas de bases de datos.

Risco de aplicación
dos fondos a fins
distintos daqueles
para os que foron
outorgados

1

4

2.5

2.5

Baixo

Controis sobre o terreo.

Verificación cruzada de BD. Inspección no lugar.
Comprobacións de documentos electrónicos.

Comparación de facturas con contratos e
nómina e tempo de traballo. Fixación dun
límite ao importe dos custes de persoal
subvencionados.

Cualificación de Risco inicial (RI): cualificación de Risco sen considerar as medidas de control existentes
Cualificación Final de Risco (RF): Cualificación do Risco unha vez avaliadas as medidas de control
existentes

INTERVENCIÓN
-Sr.Romero Franco:a gravidade da crise sanitaria, económica e social derivada da pandemia da Covid 19
supuxo unha adopción dunha resposta de estímulos económicos. Esta ferramenta aprobada polo Consello
europeo de data 21 de xullo de 2020 eríxese nun instrumento excepcional da recuperación temporal e
resulta coñecida como Next Generation.Pola súa banda o mecanismo para a recuperación e a resiliencia
constitúe o núcleo deste fondo de recuperación e a súa finalidade residen en apoiar o investimento e as reformas nos
estados membros para lograr unha recuperación non sostible e resiliente ao tempo que promoven as prioridades
ecolóxicas e dixitais da Unión Europea. Para cada un destes obxectivos, cada estado membro, debe de selar un plan

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
nacional de recuperación e resiliencia que inclúa as reformas e os proxectos de inversión necesarios para
alcanzar eses obxectivos.

A Comisión Europea é directamente responsable de todas estas etapas de execución do programa
dende a avaliación dos plans presentados ata a realización dos pagos. Así como do control da
execución dos programas. Deste modo coa finalidade de facer efectivas as iniciativas formuladas
no plan no prazo definitivo entre 2021 e 2026, as administracións públicas españolas deben
adoptar múltiples medidas, entre as que se atopan a adaptación dos procedementos de xestión e o
modelo de control xunto coa configuración e desenvolvemento dun sistema de xestión que facilite
a tramitación eficaz da solicitude de desembolso aos servicios da Comisión Europea conforme aos
estándares requiridos, tanto dende o punto de vista formal como operativo. Porén e para facer
efectivas as iniciativas formuladas no Plan as administracións públicas deben adaptar os
procedementos de xestión e o modelo de control, coa finalidade de dar cumprimento ás obrigas no
artigo 22 do Regulamento en relación coa protección de intereses financieiros da Unión e
establécese que toda a entidade decisoria ou executora que participe na execución das medidas do
Plan deberá dispoñer dun plan de medidas antifraude que lle permita garantir e declarar que, no
seu respectivo ámbito de actuación os fondos correspondentes se utilizarán como conformidade
coas normas aplicables en particular, no que se refire a prevención, detención e correción de
fraude, corrupción e os conflictos de interese.
Así pois, resultando beneficiario este concello de diversas liñas de subvención e axudas para a
execución das actuacións financiadas do Next Generation, deseando dotarse como entidade
executora de proxectos financiados con estes fondos do plan de recuperación, tranformación e
resiliencia pero tamén para calquera actuación que nun futuro se desenvolva en materia de
actuacións, financiadas por fondos comunitarios, o Concello de Narón se dota con este presente
documento.
E por suposto tamén, agradecer neste caso, ao Secretario do Concello que foi o responsable da
elaboración deste documento. Moitas grazas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou
a proposta transcrita:
8 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS Nº 18/2022: SUBEXPEDIENTE Nº 03/2022 DE SUPLEMENTO DE
CRÉDITO.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: Despois de ver a documentación
que obra no expediente PRE/30/2022 e ante a necesidade de tramitar o correspondente expediente
de modificación de crédito nº 18/2022: subexpediente nº 03/2022 de suplemento de crédito,
financiado cunha baixa por anulación nunha aplicación orzamentaria que se considera minorable
sen perturbación do servizo por importe de 532.763,00 euros e co remanente de tesourería para
gastos xerais procedente da liquidación do exercicio 2021 por importe de 145.525,68 euros co fin
de incrementar unha aplicación orzamentaria do capítulo 6 (investimentos reais) para dar cobertura
a un investimento que se considera necesario e inaprazable por un importe total de 678.288,68
euros.
Na memoria do concelleiro delegado de facenda do 18/07/2022, que se contén neste expediente,
expóñense as causas e razóns que motivan esta proposta de acordo, polo que se dan aquí por
reproducidas.
Tendo en conta o que se establece na Base nº 9 das Bases de execución do orzamento, neste caso
de suplemento de crédito non existe crédito orzamentario suficiente destinado á finalidade
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específica que se detalla na memoria do concelleiro delegado de facenda para a execución do dito
gasto.
Téndose en conta o que se dispón no artigo 177 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), nos artigos
35 a 38 do Real decreto 500/90, do 20 de abril, na Base 9ª das Bases de execución do orzamento e
no informe de intervención do 18/07/2022 (PRE16I08N).
Esta alcaldía, visto o ditame favorable por maioría (coas abstencións dos portavoces de PP,
PSdeG-PSOE e BNG; e o voto favorable de TEGA) na Xunta de Portavoces do 22 de xullo de
2022, propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos nº 18/2022:
subexpediente nº 03/2022 de suplemento de crédito, por un importe total de 678.288,68 euros no
orzamento vixente, segundo o que se establece na memoria do concelleiro delegado de facenda
que se une ao expediente.
O detalle é o seguinte:
Aplic. Orzam.
Proxecto
3420.62200
(2022.4.00000.82)

Fin ao que se destina o novo crédito e causa da súa
necesidade
Proxecto reformado de construcción de piscina en O
Couto

Importe
(euros)
678.288,68

O financiamento realízase con cargo á baixa por anulación na crédito destinado á construcción da
piscina no Couto incorporado do exercicio 2021 por importe de 532.763,00 euros e ao remanente
líquido de tesourería para gastos xerais procedente da liquidación do ano 2021 por un importe total
de 145.525,68 euros, segundo o seguinte detalle:
BAIXAS POR ANULACIÓN
Aplicac. Orzam.
Proxecto
3420.62200
2021.4.00000.25

Denominación
Construcción de Piscina no Couto
TOTAL BAIXAS

REMANENTE LIQUIDO DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS
Remanente líquido de tesourería para gastos xerais derivado da liquidación do
orzamento do ano 2020, aprobada por Decreto de Alcaldía do 15/03/2022
(PRE16I021) (PRE/5/2022)
Cantidade empregada no expediente de MC 03/2022: IR 02/2022 (PRE/9/2022)
Cantidade empregada no expediente de MC 04/2022: S.C. 01/2022
(PRE/10/2022)
Cantidade empregada no expediente de MC 06/2022: S.C. 02/2022
(PRE/12/2022)
Cantidade empregada no expediente de MC 07/2022: IR 03/2022
(PRE/13/2022)
Cantidade empregada no expediente de MC 08/2022: C.E e S.C. 01/2022
(PRE/16/2022)
Cantidade empregada no expediente de MC 10/2022: C.E e S.C. 02/2022
(PRE/19/2022)
Cantidade empregada no expediente de MC 13/2022: C.E e S.C. 03/2022
(PRE/23/2022)
Cantidade empregada no expediente de MC 15/2022: IR 04/2022
(PRE/25/2022)
Cantidade anulada procedente de incorporación de remanentes proxecto

IMPORTE
(euros)
532.763,00
532.763,00
IMPORTE
(euros)
14.156.804,72
6.837.721,91
311.299,16
125.356,69
5.190,24
294.600,00
2.500.015,42
1.046.227,22
20.000,00
(-)7.600,00

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
2021.3.LA001.17 (Resoluc. 04/07/2022: PRE16I081) (PRE/27/2022)
Cantidade que se necesita empregar neste expediente
Diferenza: cantidade de remanente sobrante
RESUMO
• Cantidade que se emprega do remanente líquido de tesourería
•

145.525,68 €

Procedente de novos ou maiores ingresos no orzamento corrente

• Por baixas por anulación total ou parcial doutras aplicacións orzamentarias
no orzamento corrente
•

145.525,68
2.878.468,40

532.763,00 €

Procedente de operación de crédito
TOTAL RECURSOS FINANCIACIÓN

678.288,68 €

SEGUNDO. Visto que a modificación afecta a determinadas aplicacións orzamentarias do
capítulo 6 (investimentos reais), modificar o anexo de investimentos do exercicio 2022 aprobado
definitivamente polo Pleno do Concello xunto co orzamento municipal na sesión celebrada o
07/02/2022, dando de baixa o proxecto 2021.4.00000.25 (Construcción de piscina no Couto) e de
alta o proxecto 2022.4.00000.82 (Proxecto reformado de construcción de piscina en O Couto)
dentro da aplicación orzamentaria 3420.62200 do vixente orzamento municipal.
TERCEIRO. Que se expoña ao público este expediente durante o prazo de quince días hábiles,
durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o pleno,
conforme ao preceptuado no artigo 177 do Real decreto lexislativo 2/2004, con referencia ao artigo
169 do dito texto legal.
CUARTO. No suposto de non presentarse reclamacións contra este acordo, entenderase
definitivamente aprobado, debendo cumprirse os trámites previstos no artigo 169 do Real decreto
lexislativo 2/2004 (TRLRFL). Noutro caso obrarase conforme o disposto no apartado 1º do dito
artigo.
DEBATE
-Sr.Romero Franco: bueno, pois neste punto, nun modificado anterior, se trouxo a elaboración
desta piscina na parroquia do Couto, e neste caso, a actual situación e tras unha revisión do que
podía ser este novo proxecto, pois neste caso, traemos este expediente no que anulamos a
protección que había antes para este proxecto, se incrementa co actual, co presuposto da memoria
presentada, o proxecto presentado para esta nova piscina e se trae a totalidade desta nova
inversión. Nada máis. Moitas grazas.
-Sra.Ledo Díaz: ben, creo que esto xa o votamos a favor hai así como 1 ano, no, agora nós imos
absternos, non porque non queiramos que O Couto disfrute dunha piscina pero si que nos preocupa
que haxa asociacións ou entidades que precisan de obras menores e que aquí a resposta que nos
están dando, polo menos nós escoitamos, é que non hai diñeiro. E aquí vemos que hai
modificados de crédito dependendo para que, ou intereses de cada quen, e cando menos
preocúpanos que aquel modificado que era unha partida bastante grande que agora pase a non
utilizarse e non sabemos o que se vai facer con eses cartos, no. Entonces por esa banda, hoxe
ímonos abster.
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-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa.
Bueno, como xa dixemos na Xunta de Portavoces, nós consideramos que sería moito máis
interesante recuperar a piscina de Xuvia, creo que está nun entorno que beneficiaría a moitos máis
veciños e ademais tería unhas características técnicas, que daría un plus especial ao investimento
que se fai con diñeiros públicos.
E referente específicamente a esta modificación de créditos como xa vimos no ano 2021, houbo
varias modificacións de crédito cunhas cantidades importantes que as anunciaron a todos ventos,
no. E estamos vendo e comprobando que non estaban nin feitos os proxectos, nin estaban
comprobados nin tiñan a revisión feita polos técnicos correspondentes. E neste tempo o noso grupo
presentou varias propostas para facer determinadas obras que urxían e vemos que para esas obras
non hai presuposto, podemos falar de Ortega y Gasset, podemos falar da rúa Edreiro, podemos
falar da rúa Lodairo, podemos falar de moitas que presentamos no, e si vemos que hai 148 000
euros para aumentar a este proxecto que estamos comprobando pois que estaba mal feito, que
puxeron a cantidade e agora se dan conta que esa cantidade que presentaron pois non é a correcta.
Polo tanto, nós non podemos estar a favor desto porque ademais creo que vostedes están utilizando
diñeiro público para intereses electoralistas, e creo que eso non o debían de facer así porque hai
moitas necesidades neste concello moito máis urxentes que esta modificación de crédito.
E outra pregunta que lles vou facer, a ver si me a poden contestar, no. O ano pasado fixeron como
dixen antes unha serie de modificados de crédito, dunha serie de obras. Todas estas obras, que non
estean rematadas, o 31 de decembro, que van a facer con elas? Porque, teño entendido que o
crédito non se pode ampliar. Como pensan solucionalo? Gustaríame que me dixeran a resposta.
Nós ímonos abster. Nada máis e moitas grazas.
-Sr.Romero Franco: bueno, o noso plan de inversións creo que é fácil. Nós nos presentamos a
unhas eleccións, temos un programa electoral e solemos intentar cumplir. Baixo ese plan que nós
presentamos a cidadanía votou e nos deu a soberanía para poder levalo a cabo. Neste caso dixemos
que íamos poñer unha piscina e imos intentar cumplir ese obxectivo.
E por outro lado, se se presenta un modificado teñen que estar todos os programas, todas as
memorias, todos os proxectos máis que elaborados. E a nosa intención evidentemente en todos os
modificados, non é papel mollado, é levar a cabo todo o que nosoutros presentamos nalgún
momento. Nada máis. Moitas grazas.
-Sr.Castrillón Permuy: bueno, de que estén os proxectos elaborados, non demostran eso, porque a
realidade que estamos vendo e comprobando neste pleno é moi distinta. Ademais nin os informes
sectoriais tiñan pedidos, polo que estamos vendo, polo tanto, creo que estamos decindo cousas que
son reais, e que se está vendo, que cada proxecto que anunciaron o están modificando.
Ningún dos proxectos que anunciaron a bombo e platillo, ningún deses proxectos saiu adiante sen
ter unha modificación. Polo tanto, creo que hai que ser máis serio e despois creo que vostedes se
presentan a unhas eleccións que ganaron, e me parece moi ben, pero eu vexo que hoxe para
defender aquí un proxecto importante e me gustaría saber se a concelleira de Servizos Sociais, por
algún motivo non pode estar, pero vemos que traemos un tema importante e que a representante
non está. Por algún motivo será porque o que dixemos antes, que as horas e todo iso non se
cumplen.
Entonces creo que están abusando do diñeiro público para intereses electoralistas. Esa é a realidade
do que está pasando en Narón agora mesmo. Nada máis e moitas grazas.

-Sra.alcaldesa: Por aclarar conceptos. O que decía Olaia. Evidentemente o que se fai é a piscina ten
un custo maior do inicial, precisamente nosoutros non sabíamos que ía a haber unha guerra de
Ucrania, non sabíamos que ía haber unha folga de transportes, non sabíamos que ían subir os
materiais o que subiron e evidentemente o proxecto e as contías que estaban valoradas nun inicio,
evidentemente son outras. Entón por eso se fai, é dicir, o crédito que había deses cincocentos e
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pico de mil euros, agora se lle suma esta cantidade e co outro que pasa a ser íntegramente para
facer a piscina. É dicir, os cincocentos e pico máis os 145. O outro non se vai a facer nada, o que
se implica é facer esa piscina.
E como decía, intereses electoralistas, no. Nós o que queremos é levar a cabo un proxecto. Que
pasa? A día de hoxe como explicaba hai un momento, e cando se fixo, os números inicialmente,
cando se fixo esa memoria, non sabíamos todo o que ía a pasar, non sabíamos ese sobre custo.
Esa suba de materiais que evidentemente creo que non teño que contar aquí o que está pasando,
porque está pasando en toda España e se pode decir que incluso máis alá.
E xa non sei outras cousas que decía. Obras menores que non hai diñeiro. Home, tratamos de
darlle saída a todo. Evidentemente si iniciamos un expediente como é o caso este, queremos que se
leve a cabo e que se materialice. E que imos a facer coas obras que tiñamos programadas? Pois
tratar de rematalas, evidentemente. E buscaremos administrativamente os encaixes para poder
levalas a cabo.
Grazas. Pasamos a votar a proposta.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: Abstencións 2
BNG: Abstencións 2
9 º.- PROPOSTA DE ESTIMACIÓN PARCIAL DE RECURSO DE REPOSICIÓN
CONTRA O ACORDO DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES NO MARCO DO
CONTRATO DENOMINADO "SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR".. -Lida polo secretario
xeral a proposta que di así: O Xefe do Servizo de Contratación, en relación ao contrato denominado “Servizo de
Axuda no Fogar”, elevou a esta Alcaldía-Presidencia, en data 19 de xullo de 2022, o informe-proposta que di:
“Expediente CON/34/2019: Servizo de Axuda no Fogar
Asunto: proposta de estimación parcial de recurso de reposición
En relación ao expediente e asunto sinalados no encabezado, emítese informe-proposta en base aos seguintes
ANTECEDENTES DE FEITO
O Pleno deste Concello, en data 26 de maio de 2022, acordou entre outros asuntos a interposición dunha penalidade do
1,5% do prezo anual do contrato (42.330,00 €), á empresa OHL SERVICIOS INGESAN S.A.U., con CIF A27178789,
por incumprimento grave das súas obrigas contractuais, durante a execución do contrato denominado “Servizo de
Axuda no Fogar”, nos termos apuntados pola Xefa do Servizo Sociocomunitario no seu informe de data 28 de abril.
Notificado o acordo á empresa en data 30 de maio, a mercantil presenta escrito en data 30 de xuño, no rexistro deste
Concello, polo que:
“(…) SOLICITO AL AYUNTAMIENTO DE NARÓN, tenga por presentado este escrito, y documento
adjunto, por interpuesto, en tiempo y forma RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución del
Pleno del Ayuntamiento de 26 de mayo de 2022, notificada el 30 del mismo mes, y previos los trámites
de procedimiento oportunos, se dicte resolución administrativa por la que, previa revocación de la
recurrida, acuerde el archivo del procedimiento para la imposición de penalidades.”
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Acompáñase o escrito do propio recurso de reposición.
Á vista do recurso, pola Xefa do Servizo Sociocomunitario emítese novo informe, en data 18 de xullo de 2022, que di:
“Asunto: Estimación parcial do recurso de reposición interposto por OHL SERVICIOS-INGESAN, SA
contra a Resolución do Pleno do Concello de Narón de imposición de penalidades.
ANTECEDENTES
Con data 04-04-2022 (SSO16I0PL) esta xefatura do Servizo Sociocomunitario emitiu informe no que,
ante as múltiples queixas formuladas polos usuarios do SAF que derivan dos graves e reiterados
incumprimentos imputables á empresa adxudicataria do SAF, OHL SERVIZOS INGESAN SA, propuxo
ó órgano de contratación iniciar as actuacións tendentes á imposición de penalidades á citada
mercantil consistentes no 2,5% do prezo anual do contrato, cursando trámite de audiencia á empresa
adxudicataria.
Con base no antedito informe a Alcaldía do Concello de Narón, con data 07-04-2022, resolveu a
incoación de expediente de imposición de penalidades á empresa contratista, cursando trámite de
audiencia con traslado do precitado informe e concedéndolle un prazo de dez días hábiles para a
formulación das alegacións que estimase oportunas en defensa dos seus intereses.
Con data 25 de abril de 2022 a empresa OHL SERVICIOS INGESAN, SA presentou escrito de
alegacións ó expediente de imposición de penalidades polos incumprimentos relatados no informe
emitido por esta xefatura de servizo; alegacións que foron parcialmente estimadas por Acordo do Pleno
do Concello de Narón de data 26 de maio de 2022, con fundamento no informe emitido o 28 de abril de
2022 por esta xefatura de servizo.
Con data 30 de xuño de 2022 a mercantil adxudicataria do SAF presentou Recurso de Reposición
contra o citado acordo plenario por medio do que insta o arquivo do procedemento de imposición de
penalidades, sustentado nas seguintes alegacións:
Concéntrase a fundamentación do recurso de reposición na falta de colaboración dos traballadores,
inmersos na negociación dun novo convenio colectivo en Galicia, no encarecemento do prezo dos
combustibles e no elevado índice de absentismo laboral reinante no contrato en Narón.
O recurso argumenta igualmente que o expediente de apercibimento cursado a INGESAN en setembro
do ano 2021 non ten correlación con este expediente de imposición de penalidades, xa que desde o
inicio do contrato en novembro do ano 2020 non existía comunicación entre os usuarios e a
coordinación da empresa, exemplificando que non se notificaban os cambios de auxiliares ós usuarios e
que foi a partires do mes de setembro do ano 2021 cando se adopta a decisión de establecer un
procedemento de información ós usuarios e/ou familiares así como sobre as incidencias sobrevidas
polas ausencias de persoal auxiliar.
Tamén se apoia o recurso de reposición na problemática xeneralizada de escaseza de persoal
cualificado para o desenvolvemento da prestación do SAF que sofren todas as empresas do sector e na
dificultade que supón a contratación de persoal en xornadas de luns a venres ou de sábados, domingos
e festivos, o que repercute –argumentan- nun esgotamento da bolsa de emprego ó multiplicarse os
cambios de auxiliar.
En definitiva, OHL SERVICIOS INGESAN SA basea o recurso en que os presuntos incumprimentos dos
que se fai responsable á empresa revisten o carácter de irresistibles e inevitables e non se poden
considerar como neglixencia do contratista, ó entender que están encadrados dentro da figura da forza
maior e que a empresa puxo a disposición do contrato todos os medios ó seu alcance para levar a cabo
o servizo do que é adxudicataria, actuando dilixentemente de cara a limitar os perxuízos e
inconvenientes ós usuarios do servizo.
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Examinadas as consideracións anteriores, nas que se fundamenta o recurso de reposición interposto,
esta xefatura do servizo sociocomunitario ten a ben informar:
1º.- As fundamentacións postas de manifesto pola empresa INGESAN a través do recurso de reposición
interposto non difiren, en esencia, das alegacións formuladas pola mercantil con data 25 de abril de
2022 en resposta á Resolución da Alcaldía de data 7 de abril de 2022 polo que se procedeu á incoación
do expediente de imposición de penalidades, que xa foron obxecto de informe por parte desta xefatura
de servizo con data 28 de abril de 2022 e que serviu de base para o posterior acordo adoptado polo
Concello Pleno con data 26 de maio de 2022.
2º.- A referencia á que se alude no recurso de reposición respecto á falta de correlación do expediente
previo de apercibimento cursado a INGESAN en setembro de 2021 co expediente actual -sustentada en
que desde o inicio do contrato non se notificaban os cambios de auxiliares ós usuarios- non deixa de ser
unha evidencia clara e un recoñecemento por parte da empresa adxudicataria dun incumprimento das
obrigas que como tal lle corresponden, toda vez que o prego de prescricións técnicas no seu artigo
6.1.l) establece entre as obrigas da empresa adxudicataria que …”calquera cambio, substitución ou
rotación das auxiliares que prestan o servizo nos domicilios, debera ser comunicada, por parte da
empresa adxudicataria, con antelación suficiente ó dependente ou ós seus familiares, facilitándolles a
información básica relativa á nova traballadora…” e o propio prego de cláusulas administrativas que
rexe a prestación do SAF tipifica como infracción de carácter leve “…a substitución de auxiliares na
prestación dun servizo domiciliario sen comunicación previa ó Concello e/ou á persoa usuaria...”, e
como infracción grave “… o abandono do servizo por parte dos/as auxiliares que prestan o SAF nos
domicilios e/ou reiteración de tres faltas leves nun período de dous meses”.
3º.- Os incumprimentos que se imputan á empresa adxudicataria non poden entenderse como
circunstancias sobrevidas ou imprevisibles amparadas na forza maior toda vez que supoñen, en
aplicación do disposto no prego de cláusulas administrativas particulares, a comisión de faltas
tipificadas como infracción de carácter grave e susceptibles consonte á proporcionalidade da súa
gravidade coa imposición de sancións nun abano comprendido entre o 1% e o 5% do prezo anual do
contrato, IVE excluído.
4º.- Non obstante o anterior, valorando o incremento desmesurado dos prezos da enerxía, os
combustibles e as materias primas que continúan na actualidade a súa escalada alcista así como as
iniciativas adoptadas pola empresa con obxecto de favorecer a redución do absentismo laboral e, en
aras de conciliar os principios inherentes á contratación pública coa calidade dunha prestación
eminentemente asistencial como é o servizo de axuda no fogar a persoas dependentes, quen subscribe
propón ó órgano de contratación que resolva:
a) Estimar parcialmente o recurso de reposición interposto por OHL SERVICIOS INGESAN
SA, no que respecta ó incremento dos custes que en concepto de compensación por
transporte debe afrontar a empresa adxudicataria, tendo en conta o volume de quilometraxe
que supón o desprazamento a domicilios ubicados fora da zona urbana.
b) Desestimar as restantes fundamentacións nas que se apoia o recurso de reposición e,
consecuentemente co sinalado no apartado a), reducir a imposición da penalidade á citada
mercantil ó 1% do prezo anual do contrato, excluído IVE, toda vez que os incumprimentos
imputables á empresa adxudicataria, a xuízo de quen subscribe, manteñen a tipificación
como infracción de carácter grave.”
Consta igualmente no expediente o informe do Xefe do Servizo de Facenda, de data 18 de xullo de 2022, relativo aos
aspectos esixidos nas Bases de Execución para proceder á devolución do ingreso indebido á empresa.
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Resultan de aplicación, en canto á actuación que ha seguir o Concello, os seguintes
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Sinala o artigo 112.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas (en diante, LPACAP):
Contra as resolucións e os actos de trámite, se estes últimos deciden directa ou indirectamente o fondo
do asunto, determinan a imposibilidade de continuar o procedemento, producen indefensión ou
prexuízo irreparable a dereitos e intereses lexítimos, poderán interpoñerse polos interesados os
recursos de alzada e potestativo de reposición, que caberá fundar en calquera dos motivos de nulidade
ou anulabilidade previstos nos artigos 47 e 48 desta Lei.
Sendo un acto decisorio no expediente de imposición de penalidades, o acordo plenario é, pois, susceptible de recurso.
Concretamente, formula o interesado recurso de reposición, regulado nos artigos 123 e 124 da precitada norma. Deste
xeito, e toda vez que o acto impugnado notificouse o día 30 de maio, o recurso de reposición interpúxose dentro do
prazo dun mes que marca a LPACAP (artigo 124.a).
Visto que procede a admisión do recurso, danse por reproducidas as consideracións da Xefa do Servizo
Sociocomunitario, de data 18 de xullo de 2022, en canto ao fondo do asunto. Desta forma, procede a estimación
parcial do recurso, de forma que se reduce a penalidade inicialmente interposta, pasando do 1,5% do prezo anual do
contrato (42.330,00€) ao 1% dese prezo anual (28.220,00€).
Contablemente, isto supón a devolución á empresa dun ingreso indebido de 14.110,00€.
Para realizar tal devolución, dispón a Base de Execución nº27 apartado 6 dos Orzamentos en vigor:
(…) Estarán suxeitos a fiscalización previa os actos que deriven de devolucións de ingresos, debéndose
verificar os seguintes extremos:
a) Que o informe proposta da unidade xestora correspondente conteña o importe da devolución e a súa
imputación orzamentaria.
b) A identidade do perceptor e a acreditación do ingreso realizado.
c) A non prescrición do dereito á devolución do ingreso e que non se devolveu con anterioridade.
Das anomalías detectadas en materia de ingresos a Intervención dará conta ao Pleno con ocasión da
tramitación da Conta Xeral.
Tratándose este dunha proposta de devolución de ingresos e, en consecuencia, suxeita a fiscalización previa, faise
constar, de acordo co informado polo Xefe de Servio de Facenda, en data 19 de xullo de 2022:
Segundo consta na contabilidade municipal, o Concello de Narón ingresou unha penalidade por
importe de 42.330,00 euros no subconcepto 399.09 (nº operación 120220004725), da sociedade OHL
SERVIZOS INGESAN S.A con CIF A27178789, sendo este importe descontado da factura
correspondente á xestión do servizo de axuda a domicilio SAD Narón dependencia, maio/2022 que foi
abonada en data 29/06/2022.
Segundo sinala o artigo 66 da Lei Xeral Tributaria, que regula os prazos de prescrición, e así establece
que prescriben aos catro anos, entre outros, os seguintes dereitos:
− O dereito a solicitar as devolucións derivadas da normativa de cada tributo, as devolucións de
ingresos indebidos e o reembolso do custe das garantías.
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− O dereito a obter as devolucións derivadas da normativa de cada tributo, as devolucións de ingresos
indebidos e o reembolso do custe das garantías.
Visto que o ingreso se retivo no momento do pagamento da factura anteriormente descrita, é dicir, en
data 29/06/2022, de acordo do estipulado no artigo 66 da LXT, o dereito á devolución non está
prescrito.
Por outra banda, unha vez consultada a contabilidade municipal púidose comprobar que a día de hoxe
esta Administración non efectúo ningunha devolución referida á penalidade imposta, polo que a
devolución do ingreso debería imputarse ao subconcepto 399.09 (outros ingresos diversos)
Por todo o anterior e en virtude do art. 175 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, este Xefe do Servizo de
Contratación eleva á Alcaldía-Presidencia, para que someta a debate e votación do Concello Pleno, como órgano de
contratación e previo ditame da Xunta de Portavoces, a seguinte

PROPOSTA DE ACORDO
PRIMEIRO: Estimar parcialmente o recurso de reposición interposto por OHL SERVICIOS
INGESAN S.A.U., con CIF A27178789, nos termos do informe da Xefa do Servizo
Sociocomunitario, de data 18 de xullo de 2022, reducindo as penalidades administrativas
interpostas ao 1% do prezo anual do contrato, excluído IVE (28.220,00€).
SEGUNDO: Recoñecer a OHL SERVICIOS INGESAN S.A.U., con CIF A27178789, o dereito á
devolución do ingreso descontado da factura con número de rexistro contable F/2022/2861, que foi
abonada o 29 de xuño de 2022 –de acordo co acordo plenario de data 26 de maio de 2022, no que
se impón á mercantil unha penalidade do 1,5% do prezo anual do contrato, IVE excluído
(42.330,00 €), por incumprimento grave das súas obrigas contractuais, durante a execución do
contrato denominado “Servizo de Axuda no Fogar”–, e que ascende a 14.110,00€, con cargo ao
subconcepto económico 399.09.
TERCEIRO: Realizar a devolución por transferencia á conta da que é titular o interesado, ou no
seu caso, por compensación de oficio conforme ao procedemento establecido no Regulamento
Xeral de Recadación.
CUARTO: Notificar este acordo á empresa interesada.”
Visto este informe, prestada conformidade pola Intervención Xeral (documento de código
FIS16I034) e visto igualmente o ditame favorable por maioría (coas abstencións de PP e BNG; e
os votos favorables de TEGA e PSdeG-PSOE) na Xunta de Portavoces, esta presidencia propón ao
Pleno a adopción do seguinte:
ACORDO
PRIMEIRO: Estimar parcialmente o recurso de reposición interposto por OHL SERVICIOS
INGESAN S.A.U., con CIF A27178789, nos termos do informe da Xefa do Servizo
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Sociocomunitario, de data 18 de xullo de 2022, reducindo as penalidades administrativas
interpostas ao 1% do prezo anual do contrato, excluído IVE (28.220,00€).
SEGUNDO: Recoñecer a OHL SERVICIOS INGESAN S.A.U., con CIF A27178789, o dereito á
devolución do ingreso descontado da factura con número de rexistro contable F/2022/2861, que foi
abonada o 29 de xuño de 2022 –de acordo co acordo plenario de data 26 de maio de 2022, no que
se impón á mercantil unha penalidade do 1,5% do prezo anual do contrato, IVE excluído
(42.330,00 €), por incumprimento grave das súas obrigas contractuais, durante a execución do
contrato denominado “Servizo de Axuda no Fogar”–, e que ascende a 14.110,00€, con cargo ao
subconcepto económico 399.09.
TERCEIRO: Realizar a devolución por transferencia á conta da que é titular o interesado, ou no
seu caso, por compensación de oficio conforme ao procedemento establecido no Regulamento
Xeral de Recadación.
CUARTO: Notificar este acordo á empresa interesada.
DEBATE
-Sr.Romero Franco: nada. Creo que está máis que claro o punto. Simplemente se fai unha
estimación do recurso de reposición, en nigún momento se lle quita a penalización, simplemente se
lle reduce. E nada máis. Moitísimas grazas .
-Sr.Ledo Díaz: ben. Boas de novo. Un pouco en relación co anterior. Bueno, neste caso ímonos
abster, non é que estemos en contra do que se poida decir pero si que pensamos que se podería
considerar doutra maneira e si que aproveitando que aquí se fala de Servizo de Axuda no Fogar, si
que nos gustaría que se falara en termos de mercado como se fixo antes dende a mesa presidencial,
para as traballadoras e traballadores, sobre todo agora que se vai licitar un novo servizo porque o
problema é que ao final e que tamén redunda na calidade do servizo como decía meu compañeiro
Geno Carballeira e é polas condicións laborais principalmente que se dá e así aprobamos unha
moción no Pleno pasado e de nada vale que haxa unha petición das reduccións…. Ou sexa regalar
títulos se ao final o servizo neso non se vai mellorar, o que se precisa é persoas cualificadas que
teñan unhas condicións laborais dignas como tamén temos falado na Xunta de Portavoces.
Entonces cremos que aparte destas penalidades, aparte de que se licite o novo servicio, habería que
ter moitas cousas en conta e moitas cousas que reclamarlle tamén á Xunta de Galicia por parte do
concello.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa. Bueno, como xa lle comentei na Xunta de Portavoces
creo que a resolución que se fai deste expediente non resulta nada efectivo, no. Resolve un
expediente sin complicarse para….podíamos decir, entender que se fixo algo pero sin facer, no.
Porque eu creo que a solución non é reterlle diñeiro á empresa. En que se vai utilizar ese diñeiro
que se lle retén á empresa? Non sería moito máis importante e ademais necesario obrigar á
empresa a que fixera determinadas cousas e que contratara máis persoal con ese diñeiro que se lle
vai a reter? Pensen que temos unha lista de espera longa e que a esa lista de espera temos que
buscarlle unha alternativa, unha solución, no. E con esto creo que non estamos facilitando nin
intentando solventar a problemática que ten este servizo. E digo outra vez máis, me sorprende que
hoxe non esté aquí a persoa que leva este servizo. Non sei se hai algún problema familiar, se hai
algún tema pero me sorprende……
-Sra.alcaldesa: só un segundo por favor, como comprenderá, entendo que é algo persoal, se está ou
non está, é algo que evidentemente descoñezo cal é o motivo, nin se me ocorre sequera pregúntalo.
Como tampouco se me ocorre cando falta calquera outra persoa, neste caso, no último Pleno,
Marcos López Balado. Evidentemente terá os seus motivos para estar ou para non estar.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Continúe cando queira.
-Sr. Castrillón Permuy: .. o que estaba decindo, que creo que había outras formas de facer este
expediente, que habería outros motivos, había motivos importantes para esixirlle á empresa que
tomara outras decisións, por exemplo, mellorar o complemento de transporte ás traballadoras, se
hai un problema nese campo pois era unha forma de solucionalo. E non facer un expediente para
cubrir como se suele decir, o expediente, valga a redundancia e nada máis. E coas deficiencias que
ten este servicio pois creo que deberíamos de tomalo un pouco máis en serio. E neste sentido todos
somos coñecedores que somos neste caso dos 93 concellos da Coruña, o 2º peor concello que está
xestionando este servicio. Polo tanto, debíamos de poñernos as pilas e intentar solventar esa
problemática. Nada máis e moitas grazas.
-Sra.alcaldesa: a ver. Llo explicamos varias veces, entendo que non ten interese en comprendelo
ou tratar de entendelo. Evidentemente como administración temos que velar por que se cumpla un
contrato. Neste caso, o que se estivo facendo. Agora mesmo presentan esta alegación, se lles
estima. Que se vai a facer con ese diñeiro? Pois vai entrar dentro das arcas municipais. E de aí se
destinará a calquera outra cousa e creo que vostede algo desto sabe, que foi alcalde noutro
concello, e evidentemente o diñeiro entra e o que non se pode destinar directamente a ese mesmo
contrato, é dicir, creo que non teño que explicarlle como se fan as cousas administrativamente.
E outra das cousas: nosoutros tratamos de que …sabíamos que esto non era a solución para meter
unha penalidade pero non nos quedaba outro remedio. Xa llo expliquei. Administrativamente hai
que facer accións. E diariamente me consta que estamos tratando de mellorar a situación con este
servicio. Lle dedicamos horas e horas para velar porque as condicións sexan as mellores, por que?
Porque nos interesa que os cidadáns e a cidadanas de Narón teñan o mellor servicio. E é así.
Pódelle dar máis voltas. Pero dentro do que nosoutros realmente podemos facer. Hai couas alleas a
nosoutros do Concello de Narón a esta administración e que evidentemente non podemos mudar
nin cambiar aínda que estamos tratando de dar avances para que dunha vez por todas a Xunta de
Galicia tome medidas ao respecto e varíe cal é a situación completa porque evidentemente o que
podemos facer dende un concello son parches.
E nada máis. Pasamos a votar a proposta.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: A favor 2
BNG: Abstencións 2
10 º.- DAR CONTA DAS CONTAS ANUAIS DE COSMA S.A. DO EXERCICIO 2021 E DO
INFORME EMITIDO POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN CUMPRIMENTO DA
NORMATIVA QUE RESULTA DE APLICACIÓN. -Lida polo secretario xeral a proposta que
di así: En cumprimento do que se establece no artigo 193.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, dáse conta
ao pleno do concello das contas anuais de COSMA SA (COMPAÑÍA DE SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES DO ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA) do ano 2021:
Dáse conta das contas anuais de COSMA SA (COMPAÑÍA DE SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES DO ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA) do ano 2021, aprobadas
pola Xunta Xeral Ordinaria e Universal de Accionistas do 30/06/2022, segundo a documentación
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que se achega, e inclúese, aos efectos de dar cumprimento ao artigo 16.2 do Real decreto
1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de desenrolo da estabilidade
orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais, o informe da Intervención municipal sobre a
avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria con motivo da aprobación
da liquidación do orzamento xeral do Concello de Narón do ano 2021 referida ás contas
formuladas por COSMA SA (PRE16I091).
Todo elo tendo en conta que no pleno do 31/03/2022 deuse conta da liquidación dos orzamentos
do Concello de Narón e do Padroado da Cultura do exercicio 2021 e dos informes emitidos pola
Intervención municipal en cumprimento da normativa que resulta de aplicación, quedando
pendente a tramitación da aprobación das contas do ano 2021 da Compañía de Servicios
Medioambientales do Atlántico SA (COSMA SA), ao non dispoñerse das ditas contas no momento
da tramitación e aprobación da liquidación do orzamento xeral do ano 2021 correspondente ao
Concello de Narón e ao Padroado de Cultura.
Marián Ferreiro Díaz
A alcaldesa-presidenta
20-07-2022

ACORDO.- O Concello Pleno, dáse por enterado.
11 º.- DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DAS LIÑAS
FUNDAMENTAIS DOS ORZAMENTOS DO EXERCICIO 2023. -Lida polo secretario xeral
a proposta que di así:
RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO DE FACENDA
ASUNTO: APROBACIÓN DAS LIÑAS FUNDAMENTAIS DOS ORZAMENTOS 2023.
A Orden HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de
subministración de información previstas na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de
estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira (LOEOSF), establece no seu artigo 15 a
obriga de remitir información sobre as liñas fundamentais dos orzamentos para o exercicio
seguinte, recollidas no artigo 27.2 da Lei orgánica 2/2012, que conteña toda a información
necesaria conforme á normativa europea.
O artigo 5 da dita orde establece a obriga de que a remisión da antedita información se realice
por medios electrónicos e mediante sinatura electrónica a través do sistema que o Ministerio de
Hacienda y Función Pública habilite ao efecto.
Tendo en conta a guía elaborada polo Ministerio de Hacienda y Función Pública para a
remisión da información sobre as liñas fundamentais dos orzamentos das entidades locais, os
cadros a cumprimentar respecto da dita información, así como a información con que se conta
a día de hoxe, e en congruencia co Plan Orzamentario a a medio prazo para o período 20232025, e vista a delegación de competencias da Alcaldía neste Concelleiro de data 25 de xullo
de 2019, no que se delega, entre outras, a aprobación dos plans orzamentarios a medio prazo e
das liñas fundamentais do orzamento,
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar a seguinte información sobre as liñas fundamentais do orzamento desta
entidade local (“Narón Ayuntamiento, 11-15-054-AA-000 e Padroado de Cultura 11-15-054AV-001”) consolidadado para o período 2023, segundo os datos que figuran nos cadros a
cumprimentar respecto da dita información:
INGRESOS:
Datos económicos consolidados en euros, das entidades que integran a corporación.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________

INGRESOS
Ingresos correntes
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións
de políticas (*)
Medida 1: Subidas tributarias,
supresión de exencións e
bonificacións voluntarias
Medida 2: Potenciar a
inspección tributaria para
descubrir feitos impoñibles
non gravados
Medida 3: Correcta
financiación de taxas e prezos
públicos (detallado máis
adiante)
Medida 4: Outras medidas
polo lado dos ingresos
Ingresos de capital
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións
de políticas (*)
Ingresos non financeiros
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións
de políticas (*)
Ingresos financeiros
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións
de políticas (*)
Ingresos totais
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións
de políticas (*)

A) DETALLE DE INGRESOS
CORRENTES

Capítulos 1 e 2: Impostos
directos e indirectos

Imposto sobre bens inmobles

ANO 2022
% TAXA
ANO 2023
(ESTIMACIÓN VARIACIÓN (ESTIMACIÓN DAS
DOS DRN)
2023/2022 PREV. INICIAIS)
34.623.920,17
-0,72
34.374.366,06
34.623.920,17

SUPOSTOS NOS QUE SE BASEAN AS
PROXECCIÓNS/ADOPCIÓN DA MEDIDA
Os criterios que se tiveron en conta para efectuar as
estimacións de 2023 son os establecidos para a elaboración

-0,72

34.374.366,06 do Plan orzamentario a medio prazo para o período 20232025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.090.351,54

-35,37

1.997.151,04

3.090.351,54

-35,37

1.997.151,04 Ídem anterior

0,00

0,00

0,00

37.714.271,71

-3,56

36.371.517,10

37.714.271,71

-3,56

36.371.517,10

0,00

0,00

0,00

64.118,00

40,37

90.000,00

64.118,00

40,37

90.000,00 Ídem anterior

0,00

0,00

0,00

37.778.389,71

-3,49

34.461.517,10

37.778.389,71

-3,49

36.461.517,10

0,00

0,00

0,00

ANO 2022
(ESTIMACIÓN
DOS DRN)
13.538.761,92

8.965.057,92

% TAXA
VARIACIÓN
2023/2022
-2,02

0,17

ANO 2023
(ESTIMACIÓN DAS
PREV. INICIAIS)

SUPOSTOS NOS QUE SE BASEAN
AS PROXECCIÓNS

13.265.607,00
Os criterios que se tiveron en conta
para efectuar as estimacións de 2023
son os establecidos para a
8.980.298,52 elaboración do Plan orzamentario a
medio prazo para o período 20232025
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Imposto sobre actividades
económicas
Imposto sobre vehículos de
tracción mecánica
Imposto sobre incremento do
valor dos terreos de natureza
urbana
Imposto sobre construccións,
instalacións e obras
Cesión de impostos do estado
Ingresos de capítulos 1 e 2 non
incluídos anteriormente
Capítulo 3. Taxas, prezos
públicos e outros ingresos.
Capítulo 4. Transferencias
correntes.
Participación en tributos do
estado
Resto de transferencias
correntes (resto Cap.4)
Capítulo 5. Ingresos
patrimoniais
Total de Ingresos correntes

CAPITAL

Capítulo 6. Alleamento de
investimentos
Capítulo 7. Transferencias de
capital
Total de Ingresos de Capital

FINANCEIROS

0,96

1.220.404,83 Ídem anterior

2.114.903,65

0,00

2.114.903,65 Ídem anterior

650.000,00

-19,23

525.000,00 Ídem anterior

600.000,00

-29,17

425.000,00 Ídem anterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.341.212,83

5,00

14.670.754,54

-2,01

9.971.055,37

-2,32

9.739.688,86 Ídem anterior

4.699.699,17

-1,35

4.636.405,85 Ídem anterior

73.190,88

1,64

74.390,88 Ídem anterior

34.623.920,17

-0,72

6.658.273,47 Ídem anterior
14.376.094,71

34.374.366,06

ANO 2022
% TAXA
ANO 2023
(ESTIMACIÓN DOS VARIACIÓN (ESTIMACIÓN DAS PREV.
DRN)
2023/2022
INICIAIS)

B) DETALLE DE INGRESOS DE

C) DETALLE DE INGRESOS

1.208.800,35

PROXECCIÓNS

0,00

0,00

0,00 Ídem anterior

3.090.351,54

-35,37

1.997.151,04 Ídem anterior

3.090.351,54

-35,37

1.997.151,04

ANO 2022
% TAXA
ANO 2023
(ESTIMACIÓN DOS VARIACIÓN (ESTIMACIÓN DAS
DRN)
2023/2022 PREV. INICIAIS)

Capítulo 8. Ingresos por
activos financeiros
Capítulo 9. Ingresos por
pasivos financeiros
Total de Ingresos
Financeiros
GASTOS:

SUPOSTOS NOS QUE SE BASEAN AS

SUPOSTOS NOS QUE SE BASEAN
AS PROXECCIÓNS

45.000,00

100,00

90.000,00 Ídem anterior

19.118,00

-100,00

0,00 Ídem anterior

64.118,00

40,37

90.000,00

Datos económicos consolidados en euros, das entidades que integran a corporación.
GASTOS
Gastos correntes
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións de
políticas (*)
Medida 1: Redución de custes
de persoal (redución de soldos
ou efectivos)
Medida 2: Regulación do réxime
laboral e retributivo das

ANO 2021
% TAXA
ANO 2022
SUPOSTOS NOS QUE SE BASEAN AS
PROXECCIÓNS/
(ESTIMACIÓN VARIACIÓN (ESTIMACIÓN DOS
ADOPCIÓN DA MEDIDA
DAS ORN)
2022/2021 CRÉDITOS INICIAIS)
32.625.448,85
0,34
32.735.371,37
Os criterios que se tiveron en conta
para efectuar as estimacións de 2022
son os establecidos para a
32.735.371,37 elaboración do Plan orzamentario a
medio prazo para o período 20222024

32.625.448,85

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
empresas públicas tomando en
consideración aspectos tales
como o sector de actividade, o
volume de negocio, a percepción
de fondos públicos
Medida 3: Limitación de
salarios nos contratos mercantís
ou de alta dirección, con
identificación do límite das
retribucións básicas e dos
criterios para a fixación das
retribucións variables e
complementarias que en
calquera caso vincularanse a
aspectos de competitividade e
consecución de obxectivos que
promovan as boas prácticas de
xestión empresarial
Medida 4: Redución do número
de conselleiros dos consellos de
administración das empresas do
sector público
Medida 5: Regulación das
cláusulas indemnizatorias de
acordo á reforma laboral en
proceso
Medida 6: Redución do número
de persoal de confianza e a súa
adecuación ao tamaño da
entidade local
Medida 7: Contratos
externalizados que considerando
o seu obxecto poidan ser
prestados polo persoal municipal
actual
Medida 8: Disolución daquelas
empresas que presenten perdas >
½ capital social segundo o artigo
103.2 do TRDLVRL, non
admitíndose unha ampliación do
capital con cargo á entidade
local
Medida 9: Realizar estudo de
viabilidade e análise
custe/beneficio en todos os
contratos de investimento que
vaia realizar a entidade durante a
vixencia do plan antes da súa
adxudicación, sendo a dita
viabilidade requisito preceptivo
para a celebración do contrato
Medida 10: Redución da
celebración de contratos
menores (primarase o requisito
do menor prezo de licitación)
Medida 11: Redución de cargas
administrativas aos cidadáns e
empresas
Medida 12: Modificación da
organización da corporación
local
Medida 13: Redución da

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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estrutura organizativa da EELL
Medida 14: Redución na
prestación de servizos de tipo
non obrigatorio
Medida 15: Outras medidas polo
lado dos gastos correntes
Gastos de capital
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións de
políticas (*)
Medida 16: Non execución de
investimentos previstos
inicialmente
Medida 17: Outras medidas polo
lado dos gastos de capital
Gastos non financeiros
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións de
políticas (*)
Gastos financeiros
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións de
políticas (*)
Gastos totais
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións de
políticas (*)

A) DETALLE DE GASTOS
CORRENTES

Capítulo 1. Gastos de persoal

Capítulo 2. Gastos correntes en
bens e servizos
Capítulo 3. Gastos financeiros
Capítulo 4. Transferencias
correntes
Capítulo 5: Fondo de
continxencia
Total de Gastos Correntes

B) DETALLE DE GASTOS DE
CAPITAL

Capítulo 6. Investimentos reais
Capitulo 7. Transferencias de
capital
Total de Gastos Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.333.049,51

-65,65

3.549.615,69

10.333.049,51

-65,65

3.549.615,69 Ídem anterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.958.498,36

-15,53

36.284.987,06

42.958.498,36

-15,53

36.284.987,06

0,00

0,00

0,00

45.000,00

292,29

176.530,04

45.000,00

292,29

176.530,04 Ídem anterior

0,00

0,00

0,00

43.003.498,36

-15,21

36.461.517,10

43.003.498,36

-15,21

36.461.517,10

0,00

0,00

0,00

ANO 2022

% TAXA

(ESTIMACIÓN
DAS ORN)

VARIACIÓN

2023/2022

ANO 2023
(ESTIMACIÓN DOS SUPOSTOS NOS QUE SE BASEAN
CRÉDITOS
INICIAIS)

AS PROXECCIÓNS

10.992.251,95

1,00

Os criterios que se tiveron en conta
para efectuar as estimacións de 2023
son os establecidos para a
11.102.174,47 elaboración do Plan orzamentario a
medio prazo para o período 20232025

19.610.920,13

0,00

19.610.920,13 Ídem anterior

47.500,00

0,00

47.500,00 Ídem anterior

1.974.776,77

0,00

1.974.776,77 Ídem anterior

0,00

0,00

0,00

32.625.448,85

0,34

32.735.371,37

ANO 2022
(ESTIMACIÓN
DAS ORN)

% TAXA
VARIACIÓN
2023/2022

ANO 2023
(ESTIMACIÓN DOS SUPOSTOS NOS QUE SE BASEAN
CRÉDITOS
INICIAIS)

AS PROXECCIÓNS

10.333.049,51

-67,73

3.334.237,92 Ídem anterior

0,00

0,00

215.377,77 Ídem anterior

10.333.049,51

-65,65

3.549.615,69

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________

C) DETALLE DE GASTOS
FINANCEIROS

Capítulo 8. Activos financeiros
Aportacións patrimoniais
Outros gastos en activos
financeiros
Capítulo 9. Pasivos financeiros
Total de Gastos Financeiros

ANO 2022

% TAXA

(ESTIMACIÓN
DAS ORN)

VARIACIÓN

2023/2022

ANO 2023
(ESTIMACIÓN DOS SUPOSTOS NOS QUE SE BASEAN
CRÉDITOS

AS PROXECCIÓNS

INICIAIS)

45.000,00
0,00

100,00
0,00

90.000,00
0,00

45.000,00

100,00

90.000,00 Ídem anterior

0,00
45.000,00

0,00
292,29

86.530,04 Ídem anterior
90.000,00

SALDOS, CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO, DÉBEDA VIVA:
Datos económicos consolidados en euros, das entidades que integran a corporación.
SALDOS E OUTRAS MAGNITUDES

ANO 2022

% TAXA
VARIACIÓN

SUPOSTOS NOS QUE SE BASEAN

ANO 2023

AS PROXECCIÓNS

2023/2022
Saldo operacións correntes
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións de
políticas
Saldo operacións de capital
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións de
políticas
Saldo operacións non
financeiras
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións de
políticas
Saldo operacións financeiras
Derivados da evolución
tendencial (non afectados por
modificacións políticas)
Derivados de modificacións de
políticas
Saldo operacións non
financeiras
(+/-) Axustes para o cálculo da
cap. ou neces. Financ. SEC95
Capacidade o necesidade de
financiación
Débeda viva a 31/12
A curto prazo
A longo prazo
Ratio Débeda viva/Ingresos
correntes

1.998.471,32

1.638.994,69

1.998.471,32

1.638.994,69

0,00

0,00

-7.242.697,97

-1.552.464,65

-7.242.697,97

-1.552.464,65

0,00

0,00

-5.244.226,65

86.530,04

-5.244.226,65

86.530,04

0,00

0,00

19.118,00

-86.530,04

19.118,00

0,00

0,00

0,00

-5.244.226,65

86.530,04

70.074,00

70.074,00 Devolución PTE

-5.174.152,65

156.604,04

1.900.819,52
0,00
1.900.819,52

-4,55
0,00
-4,55

1.814.289,48
0,00
1.814.289,48

0,05

0,00

0,05

PASIVOS CONTINXENTES:
ANO 2022 (ESTIMACIÓN DAS OBRIGAS

TAXA

ANO 2023 (ESTIMACIÓN DOS

RECOÑECIDAS NETAS)

VARIACIÓN

CRÉDITOS INICIAIS)
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PASIVOS

2023/2022

CONTINXENTES

NON

INCLUÍDOS

NON

INCLUÍDOS

INCLUÍDOS

NO

TOTAL

INCLUÍDOS NO

NO

TOTAL

NO

ORZAMENTO

ORZAMENTO

ORZAMENTO

ORZAMENTO

Avais
concedidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstamos
morosos
Garantías
Sentenzas
expropiacións

ou

Outros
TOTAL

PRÉSTAMOS MOROSOS:
Información relativa aos préstamos (total e saldo en mora) concedidos polas Corporacións Locais,
Directiva 2011/85/UE.
2022

2023

Saldo vivo (sen deducir deterioros) dos préstamos concedidos pendentes de amortizar a
31/12 por:
Administración Xeral da Corporación Local

0,00

0,00

Organismos Públicos da Corporación Local, clasificados en S.1313

0,00

0,00

Resto de entidades controladas pola Corporación Local, clasificadas en S.1313

0,00

0,00

0,00

0,00

Administración Xeral da Corporación Local

0,00

0,00

Organismos Públicos da Corporación Local, clasificados en S.1313

0,00

0,00

Resto de entidades controladas pola Corporación Local, clasificadas en S.1313

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS:
Desglose do dato anterior (saldo vivo) correspondente aos importes en situación de mora

TOTAL IMPORTES DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN DE MORA:

SEGUNDO.- Dar conta aos servizos económicos, para que a Intervención municipal remita os
datos indicados no texto deste decreto para dar cumprimento ao sinalado na Orden
HAP/2105/2012, do 1 de outubro, polos medios telemáticos habilitados ao efecto.
TERCEIRO.- Dar conta ao pleno deste decreto para o seu coñecemento na próxima sesión que se
celebre.
ACORDO.- O Concello Pleno dáse por enterado.

Asinado dixitalmente por:
O concelleiro Delegado de Facenda
Román Romero Franco
20/07/2022

Ante min,
(Dou fe da identidade do asinante)
Asinado dixitalmente por:
O secretario xeral
Alfonso de Prado Fdez.-Canteli.
20/07/2022

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
12 º.- DAR CONTA DOS INFORMES DE CUMPRIMENTO DO PAGO DE OBRIGAS
(MOROSIDADE) E DO PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DO 2º
TRIMESTRE DE 2022 DO CONCELLO, PADROADO DE CULTURA E COSMA).. -Lida
polo secretario xeral a proposta que di así:
A/ INFORME DE TESOURERÍA
ASUNTO: CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PAGO DE OBRIGAS (Informe
morosidade)

de

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

NORMATIVA DE APLICACIÓN
•

Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a
morosidade nas operacións comerciais.
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•
•
•
•
•

Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operación comerciais.
Real Decreto Lei 4/2013, de 22 de febreiro, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro.
Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.
Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.
Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.

INFORME
PRIMEIRO.- O presente informe sobre o cumprimento dos prazos de pago emítese con carácter trimestral e con arreglo ó disposto na normativa anteriormente citada.
SEGUNDO.- Forman parte do presente todos os pagos comerciales entre empresas e esta Administración (capítulos 2 e 6 da clasificación económica de gastos do orzamento), de
conformidade co disposto na Lei 9/2017 así como o disposto no artigo 3.1 Da Lei 3/2004 , quedando fora, polo tanto, as operacións que non están baseadas nunha relación
comercial, tales como as que son consecuencia dunha relación estatutaria ou laboral, ou as que son consecuencia da potestade expropiatoria, igualmente están excluidas as que se
producen entre distintas entidades do sector público.
Se incluirán todas as facturas pagadas ou pendentes de pago en cada trimestre, independentemente da sua data de expedición, a diferencia das facturas incluidas para o cálculo do
periodo medio de pago que solo se ten en conta as facturas expedidas dende o 1 de xaneiro de 2014.
TERCEIRO.- Dacordo co disposto na normativa de aplicación , a Administración terá a obriga de abonar o precio dentro dos 30 días seguintes á data de aprobación das
certificacións de obra ou da aprobación das facturas presentadas ante o rexistro administrativo en tempo e forma.
O artigo 4 da Lei 3/2004, na sua actual redacción dada pola Lei 11/2013, de 26 de xullo, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo de crecemento e da creación de
emprego, establece:
“1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las
mercancías o prestación de los servicios…..
2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios
con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios….
3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda asociar un plazo superior a 60 días
naturales….”
Igualmente a Lei 11/2013 modifica o artículo 216.4 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado por RD Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, sinalando:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados……………..la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de
los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación”
Ademais a Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público, modifica no seu artigo primeiro a Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financieira, engadindo unha disposición adicional quinta nos seguintes térmos:
“Plazo de pago a proveedores.
Las referencias en esta Ley al plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en cada momento establezca la
mencionada normativa vigente y que, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, es de treinta días”.
En definitiva o inicio do periodo de cómputo, tanto das operacións pagadas como as pendentes, fíxase dende a recepción da factura, e o cómputo dos días para calcular o periodo
medio de pago iníciase aos trinta días posteriores a esa data,data que ven dada polo rexistro contable da mesma.
CUARTO.- Atendendo ós datos suministrados pola contabilidade municipal e ao módulo de rexistro de facturas, funcións ambas que son desenroladas pola Intervención municipal,
e de conformidade coa normativa aludida, en cumprimento do establecido no artigo 4.3 e 10 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do
rexistro contable de facturas no Sector Público, a Tesourería municipal emite o seguinte informe:
1º) Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do trimestre (2º trimestre. Data ref. 30/06/2022)

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
O período medio do pendente de pago (PMPP) a 30.06.2022 atópase en 30,20 días.
Ó remate deste período, o número total de facturas pendentes de pago é de 1334 por importe de 2.964.642,35 €, das cales, o 61,39 % están dentro do período legal de pago,
FACTURAS PTES DE PAGO ao final do 2º TRIM. (ata o 30/06/2022)
Dentro do período legal de pago
Fóra do período legal de pago
Cl a s i f. por ca pítul os
Nº operacións e %
Importe total e %
Nº operacións e %
Importe total e %
Ga s tos Bens Correntes e Serv. (ca p. 2)
125
1.042.170,06 €
1
5.995,55 €
Inves ti mentos rea i s (ca p. 6)
18
755.924,45 €
1
8.893,02 €
Otros pa gos por oper comerc
0
0,00 €
0
- €
Pendentes de a pl i ca r a pres upos to
676
895.152,35 €
513
256.506,92 €
Total
819
61,39%
2.693.246,86 € 90,85%
515
38,61%
271.395,49 € 9,15%
porcentaxe que se sitúa no 90,85 % se a análise se realiza sobre os importes.
Das 1334 facturas rexistradas ata 30 de xuño de 2022, importe total 2.964.642,35 €, a 30 de xuño de 2022 existen:

-

819 obrigas por importe total de 2.693.246,86 euros están pendentes de pago a data 30.06.2022, dentro do prazo legal de pago ao final do trimestre.

-

515 obrigas pendentes de pago por importe total de 271.395,49 euros a data 30.06.2022 incumpren o prazo legal de pago dende que foron anotadas no rexistro de facturas da
aplicación contable

2º) Pagos realizados no trimestre (Entre 01/04/2022 e 30/06/2022):
Neste trimestre o período medio de pago (PMP) foi de 50.35 días.
Ó remate deste período, o número total de pagos realizados foi de 1634, por importe total de 5.572.463,91 €, dos que o 47,31% foron realizados dentro do período legal de pago,
porcentaxe que aumenta a 85.18 % se o análise se realiza sobre os importes.
PAGOS REALIZADOS no 2º TRIM (Entre 01/04/2022 e 30/06/2022)
Dentro do período legal pago
Fora do período legal pago
Nº operacións
Nº operacións
Clasif. por capítulos
Importe total
Importe total
Gastos Bens Correntes e Serv. (cap. 2)
Investimentos reais (cap. 6)
Otros pagos por oper comerc
Pendentes de aplicar a presuposto
Total

704
64
5
0
773

47,31%

3.551.683,56 €
1.185.795,86 €
8.932,73 €
0,00 €
4.746.412,15 € 85,18%

850
11
0
0
861

52,69%

517.253,58 €
308.798,18 €
0,00 €
0,00 €
826.051,76 € 14,82%

Das 1634 facturas rexistradas e que foron pagadas no 2º trimestre de 2022, importe total xeral 5.572.463,91 euros, a 30 de xuño de 2022 existen:
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-

773 facturas de importe 4.746.412,15 euros aboadas dentro do prazo legal de pago
861 facturas por importe total de 826.051,76 euros aboadas fóra do prazo legal de pago, dende que foron anotadas no rexistro de facturas da aplicación contable.

O período medio de pago legal do 2º trimestre 2022 atópase en 50,35 días, ten empeorado en 6,58 días respecto ao trimestre anterior (que se situaba en 43,77 días), se sitúa dentro
do máximo esixido, e polo tanto, cumpre o perído medio de pago en termos legais.
3º) Intereses demora pagados 2º Trimestre. Data ref. 30/06/2022: IMPORTE 0,00 €.
Pagos realizados en el periodo

Código
de
Entidad

Entidad

11-15054Narón
AA-000

Tipo de
Contabilidad

Limitativa

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Periodo
Medio
Pago
(PMP)
(días)

Número
de Pagos

50,35

773

Importe Total

4.746.412,15

Intereses de Demora

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Número
de Pagos

861

Importe Total

826.051,76

Pagados en el
Periodo

Número
de
Pagos
0

Importe
Total
Intereses
0,00

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del
Periodo
Periodo
Medio
Pago
Pendiente
(PMPP)
(dias)

30,20

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Operaciones

819

Importe Total

2.693.246,86

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Operaciones

515

Importe
Total

271.395,49

Se procede, por parte da Tesourería Municipal, á incorporación dos datos deste Informe á plataforma habilitada polo Ministerio de Facenda e ponse en
coñecemento da Intervención Municipal para a súa sinatura en dita plataforma.
OBSERVACIÓN
Unha das novas funcións que o Real Decreto 128/2018, 16 de marzo atribúiu á Tesourería é a elaboración dos informes que determine a normativa sobre morosidade relativa ao
cumprimento dos prazos previstos legalmente para o pago das obrigacións de cada Entidade Local. Ademais e ligado co anterior , este servizo ven realizando as tarefas de
confección das ordes de pago e pago material coas súas correspondentes fases contables. Como pode observarse, o PMP en morosidade incrementouse en 6,58 dias respecto ao
periodo anterior (1º trimestre). Esto non é mais que unha pequeña mostra da situación na que se atopa o servizo no que vai de exercizo nos que as baixas de longa duración do 50%
do personal adscrito, situación que non se atopa completamente revertida na actualidade, sigue a provocar un retraso na realización das tarefas.
Pois ben, o incremento de funcións dos postos de habilitación nacional con ocasión do Real Decreto 128/2018 non veu acompañada dunha maior dotación de persoal para o seu
exercizo, o que unido á por sí escasa dotación que tiñan , a cal se viu mermada na porcentaxe indicada, cuestión que non resulta directamente reversible pola cobertura interina
dun dos postos ante a falta de formación específica, fai que non se podan atender axeitadamente as funcións que a normativa vixente atribúe a este posto, tendo en conta o volume
de traballo existente e a transversalidade, polo que se aproveita a ocasión para reiterar a solicitude de dotación de maiores medios persoiais, e a cobertura das prazas que se atopan
vacantes no Concello ( como é o caso da xefatura de sección de tesoureria-recadación ), e elo por canto sen medios persoais resulta de todo imposible atender aos servizos e ás
funcións que a normativa vixente atribúe aos postos reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
B/ INFORME DE TESOURERÍA
ASUNTO: PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES (PMP)
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
PRIMEIRO.- A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria y Sostenibilidade Financiera, introduce o concepto de periodo medio de pago como expresión do
tempo de pago ou retraso no pago da débeda comercial, de maneira que todas as Administracións Públicas deberán de facer público o seu periodo medio de pago.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
SEGUNDO.- O RD 635/2014, de 25 xullo, ( coas modificacións introducidas polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro) desenrola a metodoloxía de cálculo do periodo
medio de pago a proveedores das Administracións Públicas ( en adiante PMP).
O periodo medio de pago definido neste Real Decreto mide o retraso no pago da débeda comercial en termos económicos, e é un indicador distinto e que non hai que confundir
co periodo legal de pago establecidos na Lei de Contratos do Sector Público a efectos de morosidade e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita
contra a morosidade nas operación comerciais.
Mediante a modificación introducida polo RD 1040/2017, aclárase a diferencia entre o concepto do periodo medio de pago a proveedores ao que se refire la Lei Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, e o plazo máximo de pago a proveedores que se establece na normativa en materia de morosidade regulado na Lei 3/2004, de 29 de dicembro. O primeiro é o intervalo
temporal no que cada administración debedora debe facer fronte ás débedas cos seus proveedores, computado como prazo medio, cuxo incumprimento da lugar a adopción das
medidas previstas na citada lei orgánica para o aseguramento de parte do pago, e que non modifica as circunstancias de ningunha obriga individual. Polo contrario, o segundo
constitúe un intervalo de tempo suxeito a precisas reglas de cálculo establecidas na Lei 3/2004, para o pago das operacións comerciais, cuxo incumprimento provoca a deivindicación
automática de xuros da débeda impagada dende o transcurso do prazo de pago aplicable.O prazo máximo de pago a proveedores continúa estando en 30 días.
Trala modificación introducida polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro, o artigo 5.2 do Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo prevé que:“2.(….) Se entenderá por número
de días de pago, los días naturales transcurridos desde:
a)La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.
b)La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la
Administración.
c)La fecha de entrada en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la
Administración, en los supuestos en los que o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la factura se
reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad. (….)”
Asemade, a “Guía para la cumplimentación de la aplicación y el cálculo del periodo de pago de las EELL. Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio” publicada polo Ministerio de Hacienda y Función Pública en febreiro de 2018 no seu apartado 2.1 “CÁLCULO RATIO DE LAS
OPERACIONES PAGADAS” determina que:
“La “Ratio de las operaciones pagadas” en el trimestre, es el indicador del número de dúas de promedio que se ha tardado en realizar los pagos.
El “Número de días de pago”: La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o los servicios prestados hasta la fecha de pago
material por parte de la Administración. En los supuestos en que no exista constancia del acto de conformidad, se tomará la fecha de recepción de la factura en registro
administrativo o sistema equivalente. (….)
En el caso de certificaciones de obra, el cómputo se inicia desde la fecha de aprobación. (…)”
Como consecuencia das modificacións introducidas polo RD 1040/2017, Sicalwin adaptou no seu día a forma de cálculo da data de inicio do cómputo do Periodo medio de pago das
facturas. Ata a data de entrada en vigor do RD 1040/2017, para obter a data de inicio de cómputo sumábanse 30 días á data de rexistro de entrada de facturas. Desde a entrada en
vigor deste RD pódese realizar desde a conformidade da factura, e en defecto dese dato, desde o recoñecemento de obrigación.
Dende o 1 de xullo de 2019, púxose en marcha o sistema de conformidad electrónica das facturas no propio módulo de contabilidad ( utilidade Firmadoc) , polo que dende esa data,
o cómputo do PMP realízase dende a data de conformidade da facturas e non dende a de recoñecemento da obrigación tal e como sucedeu nos trimestres anteriores. En todo caso,
debe terse en conta que a configuración técnica da utilidade Firmadoc implicou a imposibilidade material de realizar dita conformidade electrónica de maneira inmediata, esto é ,
dende o 1 de xullo.
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TERCEIRO.- O artigo 198 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público prevé que: “4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de
los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que
la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.”
CUARTO.- Computa para o presente cálculo as facturas comerciales entre as empresas e a Administración (capítulos 2 e 6 da clasificación económica do estado de gastos do
orzamento), expedidas dende o 1 de xaneiro de 2014 que consten no rexistro contable de facturas ou sistema equivalente e as certificacións mensuais de obra aprobadas a partir da
mesma data.
Quedan excluídas as obrigas de pago contraídas entre entidades que teñan a consideración de Administración Pública no ámbito da contabilidade nacional e as obrigas pagadas con
cargo ó Fondo para la Financiación dos pagos a proveedores. Asemade, quedan excluidas as propostas de pago que foran obxeto de retención como consecuencia de embargos,
mandamentos de execución, procedementos administrativos de compensación ou actos análogos dictados por órganos xudiciales e administrativos.
QUINTO.- Dacordo co disposto no artigo 6.2 da citada norma, as corporacións locais remitirán ao Ministerio de Facenda e AAPP e publicarán periódicamente a información
relativa ó seu PMP a proveedores referido ó trimestre anterior antes do día trinta de cada mes nos portales web das Entidades Públicas seguindo criterios homoxéneos que permitan
garantir a accesibilidade e transparencia das mesmas, para o que o Ministerio de Facenda facilitou un modelo tipo de publicación a través da Oficina Virtual para a Coordinación
Financieira coas Entidades Locales.
SEXTO.- En aplicación da metodoloxía de cálculo que considera a data de conformidade das facturas tendo en conta os datos contidos a día de hoxe no aplicativo contable
Sicalwin referidos ao 2º trimestre, e considerando a necesidade de incluir asemade os datos das entidades dependentes do Concello de Narón , esto é, o Padroado de Cultura, esta
Tesourería informa que resultan os seguintes ratios:
En días

Código de Entidad

Entidad

11-15-054-AA-000

Narón

11-15-054-AV-001

P. Cultura

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago

Ratio de
Operaciones
Pagadas

Periodo Medio de
Pago Trimestral

21,05

10,12

18,59

0.58

0,00

0,58

En días
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral
Narón

17,22

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
O cal se informa ós efectos do seu envío telemático pola Intervención municipal a través da OVEL do portal do Ministerio de Facenda, plataforma autoriza, mediante sinatura
electrónica, ós efectos de dar cumprimento ó disposto no artigo 6 do RD 635/2014, de 25 de xullo.
OBSERVACIÓN
Unha das novas funcións que o Real Decreto 128/2018, 16 de marzo atribúiu á Tesourería é a elaboración dos informes que determine a normativa sobre morosidade relativa ao
cumprimento dos prazos previstos legalmente para o pago das obrigacións de cada Entidade Local. Ademais e ligado co anterior , este servizo ven realizando as tarefas de
confección das ordes de pago e pago material coas súas correspondentes fases contables. Como pode observarse, o PMP en morosidade incrementouse en 6,58 dias respecto ao
periodo anterior (1º trimestre). Esto non é mais que unha pequeña mostra da situación na que se atopa o servizo no que vai de exercizo nos que as baixas de longa duración do 50%
do personal adscrito, situación que non se atopa completamente revertida na actualidade, sigue a provocar un retraso na realización das tarefas.
Pois ben, o incremento de funcións dos postos de habilitación nacional con ocasión do Real Decreto 128/2018 non veu acompañada dunha maior dotación de persoal para o seu
exercizo, o que unido á por sí escasa dotación que tiñan , a cal se viu mermada na porcentaxe indicada, cuestión que non resulta directamente reversible pola cobertura interina
dun dos postos ante a falta de formación específica, fai que non se podan atender axeitadamente as funcións que a normativa vixente atribúe a este posto, tendo en conta o volume
de traballo existente e a transversalidade, polo que se aproveita a ocasión para reiterar a solicitude de dotación de maiores medios persoiais, e a cobertura das prazas que se atopan
vacantes no Concello ( como é o caso da xefatura de sección de tesoureria-recadación ), e elo por canto sen medios persoais resulta de todo imposible atender aos servizos e ás
funcións que a normativa vixente atribúe aos postos reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
C/ INFORME DA INTERVENCION DELEGADA
ASUNTO: CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PAGO DE OBRIGAS (Informe de morosidade) PADROADO DE CULTURA DO CONCELLO DE NARON
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
NORMATIVA DE APLICACIÓN
• Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
• Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loira contra a morosidade nas operación comerciais.
• Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público.
• Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.
• Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.
• Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.
INFORME
PRIMEIRO.- O presente informe sobre o cumprimento dos prazos de pago emítese con carácter trimestral e con arreglo ó disposto na normativa anteriormente citada; a súa forma
de cálculo é distinta da establecida no RD 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenrola a metodoloxía de cálculo do periodo medio de pago a proveedores das Administracións
Públicas e cuxa emisión é de carácter trimestral.
SEGUNDO.- Forman parte do presente todos os pagos comerciales entre empresas e esta Administración (capítulos 2 e 6 da clasificación económica de gastos do orzamento), de
conformidade co disposto no RDL 3/2011 e Lei 9/2017 así como o disposto no artigo 3.1 Da Lei 3/2004.
TERCEIRO.- Dacordo co disposto na normativa de aplicación, a Administración terá a obriga de abonar o precio dentro dos 30 días seguintes á data de aprobación das
certificacións de obra ou da aprobación das facturas presentadas ante o rexistro administrativo en tempo e forma.
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CUARTO.- Atendendo ós datos suministrados pola contabilidade municipal e ao módulo de rexistro de facturas, e de conformidade coa normativa aludida, en
cumprimento do establecido no artigo 4.3 e 10 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no
Sector Público, a Tesourería municipal emite o seguinte informe:
Pagos realizados en el periodo

Código
de
Entidad

Entidad

11-15P.
054Cultura
AA-000

Tipo de
Contabilidad

Limitativa

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago

Periodo
Medio
Pago
(PMP)
(días)

Número
de Pagos

3,73

128

Importe Total

593.278,17

Intereses de Demora

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago

Número
de Pagos

0

Importe Total

0,00 €

Pagados en el
Periodo

Número
de
Pagos
0

Importe
Total
Intereses
0,00 €

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del
Periodo
Periodo
Medio
Pago
Pendiente
(PMPP)
(dias)

0,77

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Operaciones

2

Importe Total

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo

Número de
Operaciones

1.967,22 €

0

Importe
Total

0,00 €

Acompáñase como anexo o detalle da información que foi volcada na OVEL.
O que se informa ós efectos da súa remisión ó Pleno do Concello de Narón, así como se comunica que se procederá ó seu envío telemático a través da Oficina
Virtual para a Coordinación coas Entidades Locales, do portal do Ministerio de Hacienda, ós efectos de dar cumprimento co disposto no artigo 4.4 da Lei 15/2010,
de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
D/ INFORME DA INTERVENCION DELEGADA
ASUNTO: PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES PADROADO DE CULTURA DO CONCELLO DE NARON
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
PRIMEIRO.- A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria y Sostenibilidade
Financiera, introduce o concepto de periodo medio de pago como expresión do tempo de pago ou retraso
no pago da débeda comercial, de maneira que todas as Administracións Públicas deberán de facer público o
seu periodo medio de pago.
SEGUNDO.- O RD 635/2014, de 25 xullo,
(coas modificacións introducidas polo Real Decreto
1040/2017, de 22 de decembro) desenrola a metodoloxía
de cálculo do periodo medio de pago a
proveedores das Administracións Públicas (en adiante PMP).
O periodo medio de pago definido neste Real Decreto mide o retraso no pago da débeda comercial en
termos económicos, e é un indicador distinto e que non hai que confundir co periodo legal de pago
establecidos nas
Leis de Contratos do Sector Público ( vixentes para este periodo) a efectos de
morosidade e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a
morosidade nas operación comerciais.
Agora ca variación do cómputo do prazo do PMP non pode tomar valores negativos xa que se computa
dende o recoñecemento da obriga e antes se computaba dende os 30 días da entrada no rexistro da factura
ou data da certificación de obra si fose o caso.
TERCEIRO.- O artigo artigo 216.4 do RDL 3/2011, de 14 de novembro, establece que:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo
de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de
los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los
bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno
de los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en
el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. “
Tamén o artigo 198 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público prevé que:
“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
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vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la
correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.”
CUARTO.- Computa para o presente cálculo as facturas comerciales entre as empresas e a Administración
(capítulos 2 e 6 da clasificación económica do estado de gastos do orzamento), expedidas dende o 1 de
xaneiro de 2014 que consten no rexistro contable de facturas ou sistema equivalente e as certificacións
mensuais de obra aprobadas a partir da mesma data.
Quedan excluidas as obrigas de pago contraídas entre entidades que teñan a consideración de
Administración Pública no ámbito da contabilidade nacional e as obrigas pagadas con cargo ó Fondo para
la Financiación dos pagos a proveedores. Asemade, quedan excluidas as propostas de pago que foran
obxeto de retención como consecuencia de embargos, mandamentos de execución, procedementos
administrativos de compensación ou actos análogos dictados por órganos xudiciales e administrativos.
QUINTO.- Dacordo co disposto no artigo 6.2 da citada norma, as corporacións locais remitirán ao
Ministerio de Facenda e AAPP e publicarán periódicamente a información relativa ó seu PMP a
proveedores referido ó trimestre anterior antes do día trinta de cada mes nos portales web das Entidades
Públicas seguindo criterios homoxéneos que permitan garantir a accesibilidade e transparencia das
mesmas, para o que o Ministerio de Facenda facilitou un modelo tipo de publicación a través da Oficina
Virtual para a Coordinación Financieira coas Entidades Locales.
SEXTO.- En aplicación da metodoloxía de cálculo establecida no art. 5 do citado Real Decreto sobre os
datos contidos a día de hoxe, no aplicativo contable Sicalwin e referidos ó periodo do encabezamento, e
considerando a necesidade de incluir asemade os datos das entidades dependentes do Concello de Narón ,
esto é, o Padroado de Cultura, esta Tesourería informa que resultan os seguintes ratios:
En días

Código de
Entidad

11-15-054AV-001

Entidad

P.
Cultura

Ratio de
Operaciones
Pagadas
(Días)

Importe Pagos
realizados (euros)

0,58

593.278,17

Ratio de
Operaciones
Pendientes (Días)

Importe Pagos
Pendientes (Días)

0

O cal se informa ós efectos do seu envío telemático pola Intervención municipal a través da OVEL do
portal do Ministerio de Facenda, plataforma autoriza, mediante sinatura electrónica, ós efectos de dar
cumprimento ó disposto no artigo 6 do RD 635/2014, de 25 de xullo.
E/ COSMA

Periodo
Pag

0

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________

CÁLCULO PMP A FECHA 30/06/2022

Pagos realizados
en el trimestre
Pagos realizados en el trimestre

Periodo
medio pago
(PMP) (días)

Dentro periodo
legal pago

Fuera periodo
legal pago

Número de pagos

Importe
total

Número de pagos

Importe total

Aprovisionamiento y otros gastos de
explotación
Adquisiciones de inmovilizado
material e intangible
Sin disgregar

59,92

107

517.999,46

85

209.586,88

Total

59,92

107

517.999,46

85

209.586,88

Facturas o documentos justificativos
pendientes de pago a final del
trimestre

Periodo
medio del
pendiente
pago
(PMPP)
(días)

Pendientes pago al final del trimestre
Dentro periodo legal pago al final
del trimestre

Fuera periodo legal pago al final del
trimestre

Número de
operaciones

Importe
total

Número de
operaciones

Importe total

Aprovisionamiento y otros gastos de
explotación
Adquisiciones de inmovilizado
material e intangible
Sin disgregar

43,48

76

261.287,55

24

59.090,70

Total

43,48

76

261.287,55

24

59.090,70

ACORDO.- O Concello Pleno dáse por enterado.
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13 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR EN RELACIÓN A
TRANSFERENCIA DA COMPETENCIA SOBRE A XESTIÓN DO DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO-TERRESTRE.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así:
Visto o texto da moción que literalmente di:
O voceiro do Partido Popular, Germán Castrillón Permuy, o que abaixo asina, con DNI
32.626.020-Z, en nome propio e no do grupo municipal do PP, conforme ao previsto no artigo 97
do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa
elevar ao Pleno Municipal para o seu debate e aprobación se procede, a seguinte MOCIÓN:
EN RELACIÓN A TRANSFERENCIA DA COMPETENCIA SOBRE A XESTIÓN DO
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galicia conta con 2.091 quilómetros de perímetro costeiro insular e peninsular, sendo a
comunidade con máis territorio costeiro. Por esta razón, a Xunta de Galicia leva solicitando nos
últimos anos ao Goberno central o traspaso das competencias en materia de xestión do dominio
público marítimo terrestre.
Principalmente, desde a comunidade galega reclámase esta xestión porque se trata dun territorio
que ten unha especial vinculación con materias que xa son actualmente de competencia
autonómica, como son a regulamentación urbanística, a construción de portos ou o control de
vertidos na costa.
Esta transferencia permitiríalle a Galicia xestionar as autorizacións e concesións no dominio
público marítimo-terrestre, como acontece nas comunidades de Andalucía e Cataluña e como se
está a negociar tamén co País Vasco.
Este traspaso tamén facilitaría a simplificación de trámites e evitaría a duplicidade que pode
chegar a provocar a existencia de dous niveles administrativos nesta zona e tomar decisións máis
axeitadas.
Cómpre lembrar que na franxa do litoral están asentadas preto de 4.000 edificacións de 82
municipios e que Galicia e que, ademais, a transferencia da xestión permitiría rematar cos
constantes ataques que vén recibindo por parte do Goberno central o complexo mar-industria
galego.
En definitiva, é indispensable para Galicia contar con esta transferencia, tendo en conta que a
comunidade e os concellos do litoral son os que dispoñen dun maior grao de coñecemento da
realidade do litoral galego e do valor que supón o seu patrimonio.
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular propón neste pleno que se adopte o
seguinte acordo:
“O Pleno do Concello Narón insta ao Goberno central a transferir o antes posible á Xunta de
Galicia a xestión de todas as competencias en materia de dominio público marítimo-terrestre”.
Narón, 15 de xullo de 2022
Germán Castrillón Permuy
E visto o ditame favorable por maioría (coas abstencións de TEGA e PSdeG-PSOE; e os votos a
favor de PP e BNG) na Xunta de Portavoces do 22 de xullo de 2022, a súa presidencia propón ao
Pleno ratificación do ditame neses mesmos termos.
DEBATE
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
O noso grupo presentou esta moción en relación a transferencia da competencia sobre a xestión do
dominio público marítimo-terrestre.
Galicia conta con 2.091 quilómetros de perímetro costeiro insular e peninsular, sendo a
comunidade con máis territorio costeiro. Por esta razón, a Xunta de Galicia leva solicitando nos
últimos anos ao Goberno central o traspaso das competencias en materia de xestión do dominio
público marítimo-terrestre.
Principalmente, dende a comunidade galega se reclama esta xestión porque se trata dun territorio
que ten unha especial vinculación con materias que xa son actualmente de competencia
autonómica, como son a regulamentación urbanística, a construción de portos ou o control de
vertidos na costa.
Este traspaso tamén facilitaría a simplificación de trámites e evitaría a duplicidade que pode
chegar a provocar a existencia de dous niveles administrativos nesta zona e tomar decisións máis
axeitadas.
Cómpre lembrar que na franxa do litoral están asentadas preto de 4.000 edificacións de 82
municipios e que Galicia e que, ademais, a transferencia da xestión permitiría rematar cos
constantes ataques que ven recibindo por parte do Goberno central o complexo mar-industria
galego.
En definitiva, é indispensable para Galicia contar con esta transferencia, tendo en conta que a
comunidade e os concellos do litoral son os que dispoñen dun maior grao de coñecemento da
realidade do litoral galego e do valor que supón o seu patrimonio.
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular, propón neste Pleno que se adopte o
acordo ao que deu lectura o Sr.secretario.
-Sra.Ledo Díaz: imos a votar a favor desta moción. Si que nos gustaría que ademais de falar de
xestión, non vos entregamos unha emenda, supoño que aceptaríades que se falara de ordenación,
que aí non a atopamos. É verdade que levades anos reclamando cando non pedíchedes unha soa
competencia en 13 anos, faisenos curioso, pero bueno, é interesante no, porque aquí houbo un
acordo por unanimidade no Parlamento galego; si que no entendo que agora o PSdeG votara a
favor despois dunha proposición de lei que presentou o Bloque Nacionalista Galego para a
transferencia da AP 9 e na que se incluiu logo tamén coa do Partido Popular e tendo algunha cousa
máis o BNG a de dominio público marítimo terrestre, no. E é algo que tamén nos preocupa e que
levamos ao Congreso dos Diputados sobre todo, coa eliminación do artigo 20 da Lei do cambio
climático onde PSOE e PODEMOS non quixeron aceptar a emenda e tamén houbo complicidade
do Partido Popular e aí si que nos gustaría que no Congreso revisarades a norma porque é unha lei
que ao non ter o dominio público marítimo-terrestre afecta grandemente a Galiza, entroutras
cousas, porque se fixo pensando moito no Mediterráneo donde hai moitos hoteis, etc, etc, pero
aquí afecta a depuradoras de marisco e todos sabemos que determinados mariscos precisan de
depuradora e non hai outro sitio onde poñelas, creo que a costa e afecta ao final ao que é o sector
mar-industria, que por certo, na exposición de motivos só facedes unha pequena referencia e se
fala máis doutro tipo de edificios.
Nós cremos que o sector mar-industria é fundamental para o noso país e eso pasa por ter as
competencias e eliminar ese artigo 20 da Lei de cambio climático onde non se mira as necesidades
de Galiza, que é o que ocorre cando gobernan a 600, 700 kilómetros da túa casa e non teñen en
conta eses máis de 200 kilómetros de costa dos que fala a moción do Partido Popular. Entonces
claro que estamos a favor, é algo que levamos reclamando moitísimo tempo, que aparece no
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estatuto de Galiza, aínda que agora se fale do goberno do Estado que hai que reformalo cando así
se recolle e se fai noutros sitios, pero tamén pedimos esa complicidade cando se está no Congreso
dos Diputados, porque ademais vimos de rexistrar medidas ao respecto e en Narón tamén nos
afecta, no. Nos afecta cando queremos poñer algo no paseo marítimo de Xuvia, cando queren
poñer os rapaces un espazo para…. E se di “non, esto non se pon por Lei de Costas”, ou sexa, a
Narón tamén nos afecta isto e cremos que é importante que as competencias sexan das persoas que
teñen dereito a exercelas. É máis, o que se pide, nós cremos que hai certas cousas que a Xunta
unha vez teña ese dominio, lle cedera a concellos competencias, porque hai concellos que teñen,
dende centros de saúde ou prazas de abastos nese dominio e a Xunta logo xestiona un cobro etc,
etc, cando ao mellor xa deberían tamén pasar directamente aos concellos.
-Sr.Pita Breijo: bos días a todos e a todas. Dende o grupo socialista ímonos abster nesta moción. A
Xunta de Galicia leva moitos anos “r que r” con polémicas do dominio público marítimo-terrestre
pero en ningún momento se lle ocorreu como levamos dende o PSdeG pedindo anos e anos unha
reforma do estatuto de autonomía de Galicia onde se recolle máis competencias para a nosa
comunidade. O goberno do bipartito foi o último en requerir competencias para a nosa
comunidade. O goberno de Emilio Pérez Touriño logrou conseguir entroutras as facultades en
materia de conservación da natureza no parque das Illas atlánticas e 13 anos despois do PP
acordanse de pedir unha transferencia competencial para Galicia cando se levan reclamando anos e
anos da oposición de diferentes áreas a requerir e en todo momento se mirou para outro lado.
Pois o PSdeG agora non só pide a transferencia do dominio publico marítimo-terrestre, senón que
somos máis ambiciosos e valentes. Queremos unha reforma do Estatuto de Galicia onde se
recollan máis competencias como así fixeron outras autonomías e históricas e o goberno galego
ten o traballo moi atrasado polo que entendemos que o que toca agora é solicitar esa competencia
pero a través da reforma do Estatuto de autonomía e por eso nos imos abster, porque queremos un
paso máis decidido de autogoberno galego. Nada máis.
-Sr.Sánchez Fojo: bos días a todos e a todas. Dende logo que a lei de costas nos pertenza aos
galegos a nós como Terra Galega nos encantaría. Pero o que non nos encanta é que a inanición do
goberno galego… sobre todo estivo gobernando o Sr. Fraga e despois o Sr.Feijoo, e estando o
Sr.Rajoy no estado non se deu ningunha, ningunha competencia. Que causalidad. Os 2.000 kms.
Que temos de costa tiñamos no ano 1980, nos 90, no 2000, no 2015 e agora tamén no 2021.
Ninguén se acordou desa cantidade de kilómetros de costa para que esa costa fóra no goberno
galego. Que casualidade que cando o Sr.Rajoy no ano 2016 cun goberno en funcións sabendo que
a decisión que ía tomar era ilegal como era a prórroga a Ence… a partir de aí en Galiza dicen “ eh,
cuidado, que costas nos ten que pertenecer”.
Dende logo a Terra Galega lle gustaría que costas estivera en mans dos galegos e das galegas. No
Parlamento galego. Pero nós non imos ser nin cabalo de batalla nin nos van a tomar de tontos, para
facer por unha inanición dun grupo de goberno o que está gobernando Galiza como era o Partido
Popular e nesta moción facerlle fronte ao estado. Quen ten que facer toda a reclamación de todas
as competencias é o goberno da Xunta de Galicia, que para eso foron postos alí. O Sr.Feijoo foise
de rositas para Madrid, pero non fixo ningún acto para que esto fóra, non só para as depuradoras
do marisco que son moi importantes, senón tamén para que se regularizara este caso. E o único que
queren agora mesmo é retrasar o problema de Ence. Terra Galega esta moción, porque se sinte mal
utilizada, porque se sinte que non é competencia deste concello e porque sería competencia da
Xunta de Galiza, vai votar que no a esta moción.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa. Bueno, non estamos tratando de modificación do
estatuto nesta moción, senón que estamos tratando unha competencia que ata que chegou o
Sr.Pedro Sánchez, bueno, non había ningún tipo de problema porque as cousas se trataban
cordialmente e non había inconvenientes, porque se respetaba a comunidade autónoma porque si
está avalado polo Consello Consultivo de Galicia que a Xunta ten competencias para xestionar
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autorizacións e concesions do dominio público marítimo-terrestre. Ben é certo que agora si que
hai inconvenientes e, polo tanto, se solicita e se quere ter esas competencias e quedan claras. E non
vemos cal é o problema da negativa do goberno de España en ceder estas competencias cando
están recollidas no estatuto xa da Comunidade Autónoma. Por eso agradezo…. Me gustaría máis
que votaran a favor, como así dixo o secretario xeral da Comunidade Autónoma galega que dixo
que vira positivo que se pedira que as competencias foran de Galicia porque era máis ….sempre
que unha institución máis próxima podería solventar mellor os problemas que poidan xurdir neses
trámites no.
Bueno de todas formas se absteñen, esperemos que saia adiante esta moción para seguir
traballando e tendo a posibilidade de presionar ao goberno de España para que ceda esas
competencias á comunidade autónoma.
Nada máis e moitas grazas.
-Sra.Ledo Díaz: o Bloque Nacionalista Galego nunca estará en xogos de trileiros de hai que
modificar o estatuto ou no, sabendo que eso non vai ser posible cando está recollido no propio
estatuto de Autonomía e menos facerlle o xogo ao goberno do Estado para non dar unha
competencia porque sacan moitísimo diñeiro de Galiza e dos seus portos. Non entendemos que
depende de quen presente unha moción, saía ou non. Eu recoñezo que cando a vin dixen “esto
tiñamolo que presentar nós cunha exposición de motivos con moitisimas outras cousas” pero eso o
poido decir eu, o Partido Popular pode opinar diferente, paréceme unha vergoña que se vote unha
cousa no Parlamento Galego e que aquí por cuestión de decisións alleas cando Narón ten costas se
vote outra cousa e non hai que falar de pasado. Eu creo que o pasado deste país xa está escrito e
hai cousas que se fixeron ben, outras que se fixeron mal, hai que falar de presente e de futuro. O
futuro é moi esperanzador pero sobre todo se somos conscientes e lle temos un pouquiño de amor
a esta terra e esta terra precisa de medidas coma esta e non é menor que o oitavo concello deste
país vote a favor disto. Vote a favor disto, sobre todo cun partido socialista que votando a favor
como fixo no Parlamento galego teríamos os votos. Tampouco entendo, cada quen é libre de facer
o que queira, pero votar en contra da proposta que se fai aquí polo traballo que fixo ou non fixo o
Partido Popular, vale, hai un ano electoral pero me parece que na política estamos para outras
cousas. E estamos para beneficiar ás persoas, non para sacar fotos, non para ter beneficios persoais
senón para poder avanzar e este país precisa de moitas medidas, de moitas mans, e de todos e
todas. E sei que ninguén sobra. E dentro de pouco, por fin, a nosa terra será nosa.
Porque haberá un goberno, que así o decida a maioría como se está a ver en diferentes enquisas
etc. etc. pero eu hoxe, eu creo que debíamos de facer política de altura e apoiar a moción que
presenta o outro grupo da oposición, senón nos estamos enganando a nos mesmos e a nos mesmas
pensando que podemos falar de situacións que todos e todas coñecemos e non creo que se poida
acusar ao Bloque Nacionalista Galego de facerlle favores ao Partido Popular. E hoxe a verdade
que por parte deste grupo é unha decepción moi grande. Xa veremos noutras mocións, tamén co
que pasa, non por saber algo, non deixa de ser chocante e preocupante sobre todo cando hai
persoas que estamos en política para poder cambiar cousas e que todos e todas esteamos a unha
cando é necesario.
-Sr.Pita Breijo: bos días de novo. Creo que dixen que nos íamos abster e non dixen en ningún
momento que votabamos en contra da moción, eu creo que é un paso adiante e se os demais
estades de acordo vai ir para diante no.
O que creo é que non pode ser un tabú a reforma do estatuto de Autonomía, a obtención de máis
autogoberno para a nosa autonomía. Somos unha comunidade histórica e levamos máis de 13 anos
de retraso e como noutras comunidades históricas que xa levan facendo durante todos estes anos
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solicitude de competencias a través da reforma do estatuto, competenciais e bueno, neste caso
cremos que esta competencia debe de ser o momento idóneo para abrir a reforma do estatuto e de
todas maneiras sabemos que é o momento de pedir ao goberno do Estado que se forme a mesa da
comisión mixta de transferencias e tomar esta decisión de reforma do estatuto, entón o que dixen
no, ímonos abster e esperemos que saia adiante, vale?
-Sr.Castrillón Permuy: referente ao que comentou David, e que xa lle dixen antes que non estamos
no proceso de modificación do estatuto. Eu creo que agora mesmo, hai outras cousas moito máis
urxentes e moito máis importantes na Comunidade Autónoma que plantexarse unha reforma do
estatuto con todo o que está caendo, no.
Creo que o estatuto habrá que consensuar e buscar a forma de facer unha reforma pero non se trata
nesta moción. O que se trata nesta moción é que creo que hai que dar seguridade ás instalacións de
empresas e de todo o que poida ocurrir…o que estea no litoral, na zona de dominio marítimoterrestre e eso é do que estamos tratando aquí, creo que se necesita. Como dixen, Galicia, pois ten
unha extensión importante de costa e a realidade é que todo estivo funcionando ben, non houbo
maiores problemas ata que chegou o seu presidente ao goberno, polo tanto, temos que pensar nas
empresas e nas instalacións que están nesas zonas e darlles unha seguridade. E eso é do que se
trata nesta moción e polo ben de todos, creo que para Galicia é importante que se aprobe esta
moción e que o goberno de España, ceda as competencias que xa están recollidas no estatuto pero
que deixe actuar como corresponde. Nada máis e moitas grazas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: Abstencións 10
PP: A favor 6
PSdeG-PSOE: Abstencións 2
BNG: A favor 2
14 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR PARA SOLICITAR
UN ESTUDO PARA MELLORAR A LOCALIZACIÓN DOS CONTENEDORES DE
RECOLLIDA DE RESIDUOS NO CONCELLO DE NARON.. -Lida polo secretario xeral a
proposta que di así:
Visto o texto da moción que literalmente di:
O voceiro do Partido Popular, Germán Castrillón Permuy, o que abaixo asina, con DNI
32.626.020-Z, en nome propio e no do grupo municipal do PP, conforme ao previsto no artigo 97
do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa
elevar ao Pleno Municipal para o seu debate e aprobación se procede, a seguinte MOCIÓN:
SOLICITAR UN ESTUDO PARA MELLORAR A LOCALIZACIÓN DOS
CONTENEDORES DE RECOLLIDA DE RESIDUOS NO CONCELLO DE NARON.
EXPOSICION DE MOTIVOS
O pasado mes de abril entrou en vigor a Lei 7/2022 de residuos e chans contaminados para unha
economía circular. O obxectivo da mesma en materia de residuos debe de ser reducir ao mínimo os
efectos negativos da xeración e, á súa vez, da xestión dos residuos na saúde humana e o medio
ambiente.
A xestión sostible de residuos axuda a outros sectores económicos a reducir as súas emisións de
gases efecto invernadoiro e doutros contaminantes atmosféricos.
O artigo 7 contempla a protección da saúde humana e o medio ambiente. As autoridades
competentes adoptarán as medidas necesarias para asegurar que a xestión dos residuos realícese
sen poñer en perigo a saúde humana e sen danar ao medio ambiente e, en particular:
a) Que non xere riscos para a auga, o aire ou o chan, nin para a fauna e a flora.
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b) Que non cause incomodidades polo ruído, os cheiros ou fumes.
c) Que non afecte negativamente a paisaxes, espazos naturais nin a lugares de especial
interese legalmente protexidos.
As medidas que se adopten en materia de residuos deberán ser coherentes coas estratexias de loita
contra o cambio climático e coas correspondentes políticas de saúde pública.
No artigo 24 regúlase a preparación para a reutilización, reciclado e valoración de residuos,
sinalando nos artigos 24.2 e 24.3 que se establecerá a recollida separada de, polo menos, cinco
fracciones de residuos de competencia local:
O papel, os metais, o plástico, o vidro e o chamado quinto contedor dos biorresiduos de orixe
doméstica antes do 30 de xuño de 2022 para as entidades locais con poboación de dereito superior
a cinco mil habitantes.
Pola súa banda, o artigo 25 refírese á recollida separada de residuos para a súa valoración.
Non debemos esquecer que Narón é un dos Concellos que está afectado pola proposta que expón o
goberno de España, tanto o Directiva Marco de Residuos Europea como a lei de Residuos de
Galicia, que sitúa este prazo para implantar o quinto contedor a finais de 2023, sen diferenciar aos
municipios en función da súa poboación.
Considerando que a implantación do quinto contedor está moi próxima, o goberno de Narón
debería facer unha reestruturación dun servizo que, aínda que foi adxudicado recentemente (agosto
do ano 2021, data na que entrou en vigor o novo contrato para a Recollida de Residuos Sólidos
Urbanos -RSU- e a limpeza viaria), vai ver claramente afectado por este cambio normativo, debido
a que a súa vixencia é de 10 anos.
Por outra banda, as circunstancias motivadas principalmente polo cambio de contedores están a
provocar un descontento xeneralizado nos cidadáns, cunha gran cantidade de queixas, todas por
mor das molestias que está a xerar a inoportuna colocación dos novos contedores: ocupar prazas de
aparcamento para persoas con mobilidade reducida ou zonas de carga e descarga, redución de
aparcamentos de uso xeral, colocación en zonas próximas a cruces que impiden a visibilidade ao
saír das devanditos cruces, diante de establecementos impedindo o funcionamento normal destes e,
mesmo, podendo incumprir as normas sobre salubridade ao poñer en risco a saúde das persoas
polos ruídos, os cheiros que desprenden os propios contedores así como determinados residuos que
poden quedar fóra destes.
A falta de previsión por parte do goberno local para unha adecuada reestruturación do servizo
motivou todas as queixas e anomalías que están a suceder a diario. Por iso, non podemos esperar a
que se resolvan coa implantación do quinto contedor e prolónguese no tempo o malestar das nosas
veciñas e veciños senón que se lle debe dar unha solución a todos estes problemas de maneira
inmediata.
Por estas razóns, e facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta
Corporación e ao seu sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Municipal Popular
insta o Pleno da Corporación, a adopción dos seguintes:
ACORDOS
123151
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

1- Realizar un estudo para a recolocación dos contedores actuais e dos que se instalen no
futuro, incluíndo o quinto, coas coordenadas para a súa situación, cumprindo coas
necesidades do servizo e sen prexudicar aos comercios ou á hostalería nin reducir prazas de
estacionamento para persoas con mobilidade reducida, zonas de carga e descarga, zonas de
aparcamento en xeral nin dificultar a visibilidade nos cruces para evitar riscos de
accidentes de vehículos ou persoas nas incorporacións a outras vías.
2- Conforme aos resultados do estudo indicado no número anterior, modificar a localización
dos contedores que están situados diante dos comercios e dos establecementos de hostalería
por non cumprir coa normativa de saúde pública tanto no referido a cheiros como a ruídos.
3- Tal e como se establecía no prego de contratación para a adxudicación do contrato da
recollida de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria, facer público o preacordo alcanzado
co centro de emprego especial ou coas empresas de inserción laboral de Galicia que
promovan o emprego de persoas con dificultades de integración no mercado laboral
(con diversidade funcional) polo cumprimento da igualdade e transparencia e os seus
resultados.
Narón, 18 de xullo de 2022
Germán Castrillón Permuy
E visto o ditame favorable por maioría (coas abstencións de TEGA, PSdeG-PSOE e BNG; e o voto
favorable do PP) na Xunta de Portavoces do 22 de xullo de 2022, a súa presidencia propón ao
Pleno ratificación do ditame neses mesmos termos.
DEBATE
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa. Bueno, como o título di, presentamos esta moción
para solicitar un estudo para a mellora da localización dos contedores de recollida de resíduos
sólidos urbanos no Concello de Narón.
Hai tempo que se ven con esta problemática. Nós metemos por rexistro varios documentos e hai
moitas suxerencias e moitas queixas dos veciños e por ese motivo tivemos que presentar esta
moción para unha vez por todas intentar que o goberno tome cartas neste asunto.
Ademais esto é complicado porque no pasado mes de abril entrou en vigor a Lei 7/2022 de
resíduos e chans contaminados para unha economía circular. O obxectivo da mesma en materia de
resíduos debe de ser reducir ao mínimo os efectos negativos da xeración e, á súa vez, da xestión
dos resíduos na saúde humana e o medio ambiente.
A xestión sostible de resíduos axuda a outros sectores económicos a reducir as súas emisións de
gases efecto invernadoiro e doutros contaminantes atmosféricos.
As medidas que se adopten en materia de resíduos deberán ser coherentes coas estratexias de loita
contra o cambio climático e coas correspondentes políticas de saúde pública.
Non debemos esquecer que o goberno de España a través do Ministerio para a transición ecolóxica
e o reto demográfico quería poñer en marcha un quinto contedor dos biorresíduos de orixe
doméstico antes do 30 de xuño do ano 2022. Para eso os concellos con poboación superior aos
5000 habitantes .
Narón é un dos Concellos que está afectado pola proposta que expón o goberno de España, ben é
certo que tanto a Directiva Marco de Resíduos Europea como a Lei de Residuos de Galicia, que
sitúa este prazo para implantar o quinto contedor a finais de 2023, sen diferenciar aos municipios
en función da súa poboación.
Considerando que a implantación do quinto contedor está moi próxima, o goberno de Narón
debería facer unha reestruturación dun servizo que, aínda que foi adxudicado recentemente (agosto
do ano 2021,
data na que entrou en vigor o novo contrato para a Recollida de Residuos Sólidos Urbanos -RSUe a limpeza viaria), vai ver claramente afectado por este cambio normativo, debido a que a súa
vixencia é de 10 anos.
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Por outra banda, as circunstancias motivadas principalmente polo cambio de contedores están a
provocar un descontento xeneralizado nos cidadáns, cunha gran cantidade de queixas, todas por
mor das molestias que está a xerar a inoportuna colocación dos novos contedores: ocupar prazas de
aparcamento para persoas con mobilidade reducida ou zonas de carga e descarga, redución de
aparcamentos de uso xeral, colocación en zonas próximas a cruces que impiden a visibilidade ao
saír das devanditos cruces, diante de establecementos impedindo o funcionamento normal destes e,
mesmo, podendo incumprir as normas sobre salubridade ao poñer en risco a saúde das persoas
polos ruídos, os cheiros que desprenden os propios contedores así como determinados resíduos que
poden quedar fóra destes.
A falta de previsión por parte do goberno local para unha adecuada reestruturación do servizo
motivou todas as queixas e anomalías que están a suceder a diario. Por iso, non podemos esperar a
que se resolvan coa implantación do quinto contedor porque non vai a suceder e prolóngase no
tempo o malestar das nosas veciñas e veciños, debe darse unha solución a todos estes problemas de
maneira inmediata.
Por estas razóns, e facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta Corporación e
ao seu sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Municipal Popular insta o Pleno da
Corporación, a adopción dos acordos aos que deu lectura o Sr.secretario. Nada máis e moitas
grazas.
-Sra.Ledo Díaz: ímonos a abster porque cremos que non é a forma a través dunha moción, se teñen
rexistrado moitas cousas, sei que por parte do grupo da oposición, pero bueno, xa hai un contrato
en marcha. E si que é verdade, eso hai que recoñecelo que cada vez que lle mandamos ao
concelleiro, neste caso Santalla, intenta cambiar ou modificar ou escoita as propostas e que nos
gustaría ter moita máis información. Que eso si que aparece na moción ou o que se fixera doutra
maneira porque ademais temos rexistrado, creo que aínda non se nos deu resposta porque aínda no
barrio da gándara hai unha zona importante que aínda non temos os contenedores novos porque hai
moitas queixas veciñais, porque igual non se fixo as suficientes explicacions de cómo é o servizo e
logo eso afecta tamén ao concello, que a xente esté con máis resposta pero si que consideramos
que xa está avanzado e que a través dunha moción municipal non se vai cambiar senón que se
necesita outras maneiras e esperemos polo ben dos veciños e das veciñas que todo se solucione coa
maior brevidade posible.
-Sr.Santalla Borreiros: bos días a todas e a todos. A verdade é que vou empezar polo quinto
contedor. Faime gracia o Partido Popular cando no anterior punto da modificación de crédito nos
facía un tirón de orellas por culpa da andar modificando os proxectos e porque non chegaban os
cartos e porque non se fixo ben o proxecto.
Bueno, o contrato de Narón leva a implantación do quinto contedor durante os 2 primeiros anos do
contrato do servicio. E estamos á espera de que a Xunta de Galicia faga a obra do plan de
transferencia e estivemos na visita cando veu a conselleira e resulta que fai 15 días estivemos
nunha reunión en Santiago para tratar outros temas e anunciou que había que facer unha
modificación no proxecto da planta de transferencia porque non chegaban os cartos dado aos
incrementos de prezo que hai no mercado agora mesmo. Entonces eu creo que non é que lle pase o
Concello de Narón o incremento de prezos, é xeral e que sepa que o quinto contedor no momento
que a planta de transferencia esté funcionando e se fagan as obras e están na nave os novos
colectores xa para implantalos e se fará un estudio da mellor maneira posible para que todos os
veciños utilicen o quinto contedor e funcione como ten que funcionar.
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Despois non podemos apoiar esta moción por varias cousas e unha das máis importantes, é porque
están pedindo información confidencial das empresas e todas as ofertas teñen unha información
confidencial e hai cousas que non se poden facer públicas. Sabe perfectamente que calquera cousa
que queira ver ten á súa disposición os funcionarios en contratación, para poder ver calquera punto
que lle interese.
Despois por outra banda, os novos colectores de Narón, son o máis baixos que hai no mercado.
Hai colectores de carga lateral que pasan 25 cms. máis altos dos que temos aquí en Narón.
Buscouse a maneira de que foran os máis baixos para que fóra a mellor visibilidade posible nos
sitios. Despois o que non pode pretender é que poñamos contedores no aire. Porque se non se
poden ocupar prazas de aparcamiento, non se poden ocupar diante dos comercios, e diante dos
portais, onde imos a poñer os colectores?
Eu creo que os colectores e o mobiliario urbano é igual tan necesario ou maior que unha farola. E
despois o tema de emisións. Neste novo contrato se lle pedía ás empresas que cumpliran a norma
euro 6 que é o que se está a pedir, para que cumpla a normativa de mínimo de emisións que emitan
tantos camións en ruídos e emisións de CO2.
Eu creo que dende un principio que se empezou a traballar neste contrato se buscou a maior
maneira posible o que fóra mellor para os nosos veciños e aí seguimos traballando para que salga
da mellor maneira.
Si que é certo que vai a haber modificacións, unhas veces se poñen os contedores ou teñen previsto
colocalos nun sitio e despois teñen que modificalos por varias cuestións. Ou cando fan o estudio as
empresas que fan o estudio cando chega o momento pois en 2 anos pois había unha praza de
aparcamento, había outras cousas que houbo que modificar. Pero si que se modifican no momento,
non lles pode saír todo redondo, chegar e poñer os contedores e non ter que movelos. Sempre se
vai ter que mover algún.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa.
Bueno, neste sentido paréceme estupendo todo o que nos conta pero a realidade é que levamos casi
1 ano con este servicio e o estudio está sen facer. Que era o primeiro que lle pedimos. O punto un.
Coa ubicación, coas coordenadas, e que sexa publicamente coñecido porque pasou e sigue pasando
que a determinadas zonas lle retiran o contedor e ao final o veciño non sabe onde ten que ir a
depositar a bolsa porque ninguén lle dixo onde se ía a poñer o novo contedor. Entonces creo que
eso é o primeiro.
E despois non é casualidade que por capricho nós que queiramos traer esta moción e decirlle que
un servicio que non está funcionando como debería funcionar. A realidade e as queixas que temos
e que a vos por Rexistro vos entraron tamén moitas queixas e moitas suxerencias. Outra cousa é
que non queiran velas ou que non queiran escoitar o que lles propoñemos.
E despois sobre a colocación dos contedores eu creo que hai zonas que están rondando a normativa
de saúde pública porque o que non se lle pode é poñer un contedor a un establecemento público
diante a porta. E a unha tenda de combustible ou a unha cafetería. E creo que teñen sitios onde
colocalos. Esa é a realidade do que está pasando. E teño fotos, eh. Se quere enséñolle fotos.
E despois temos outra casuística moi importante. Que colocan contedores onde non hai acceso
para eles, onde non hai acceso para depositar as bolsas e despois teñen outra parte importante que
noutras zonas colocannos ao revés onde a xente pola estrada, por onde pasan os coches teñen que
depositar a bolsa co correspondente perigo que hai.
Eso son realidades que se viven a diario en Narón.
Eu se quere doulle algún dato. E despois na zona rural que hai tamén bastantes protestas, sobre
todo de lavados, e de colocar novos contedores que din que non teñen, entonces que fan cos que
retiran? Non hai dos que retiran algún medianamente decente, mentres non se cambie o sistema
no rural, de levarlle un contedor en mellores condicións?
En Ferrerías, que debe de haber 2 anos que están reclamando, enséñolle a foto se quere do
contedor que está alí. Todo remachado e parcheado. Eso non é a realidade do que está ocurrindo en
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Narón? Home, vostede quere ver outra cousa. Quéreo ver dende a parte cómoda que só visita os
sitios onde lle dan abrazos e saúdos. Esa é a realidade. Pero vaia por outras zonas …..a rúa do
Vilar, que hai mías dun mes que lles reclamaron que lles puxeran un contedor. Lles retiraron os
contedores, nin lles avisaron e agora os señores, algúns con dificultades de mobilidade reducida,
con xente de idade avanzada, e que teñen que ir a 200 metros a depositar a súa bolsa.
E non só eso. Senón que teñen que ir por unha estrada que non ten arcén para camiñar, co perigo
que eso conleva. Polo tanto, creo que o fixeron mal organizativamente.
E despois non podemos ( se llelo dixen no pleno anterior, e llelo volvo a repetir), fan obras enriba
de obras, porque aquí diante “os 3 pés”, aquí ao lado, acaban de facer unha obra para 4 contedores.
Imaxino que aí ten que ir o quinto. Qué pasa? Dentro de 6 meses van facer obra e enriba desa obra
outra obra?
Ao lado do banco BBVA en Freixeiro, outro tanto do mesmo; Miguel de Cervantes o mesmo.
Quere que lle diga máis sitios? Eso é a realidade do que está pasando en Narón con este servicio.
Agora me gustaría que alguén me explicara cal é o motivo de que cando se planifica unha obra e se
fai unha obra non se pensa no día de mañá, só se pensa no presente escasamente. Entonces, home
estamos tirando un diñeiro ( porque é tirar un diñeiro) por non facer unha boa planificación.
E deso poderíalle falar de moitas cousas, pero por exemplo esa. Entonces nós o que lle pedimos, o
primeiro que lle pedimos é que sexan coherentes e razonables e que miren todos os rexistros que
lles entraron e que intenten solventar os problemas.
E que non lle poñan á xente diante da súa porta un contedor cando ten un espazo enfrente que non
prexudica a ninguén para colocalos.
Esa é a gran diferencia de cómo se ven as cousas e se quere que funcione os servicios. Agora se
hai outros motivos, tamén nos gustaría que nolos dixera, para nós sermos coñecedores deses
motivos. Pero non vemos porque nós estamos bastante na rúa. Non lle gusta porque claro
descubrimos moitas cousas estando na rúa e os veciños dinnos moitas cousas. Entonces eso non lle
gusta. Pero é a realidade. É o que nos corresponde aquí facer. Entonces a nós, gustaríanos que nos
contestara a estas preguntas: como pensa solventar esta problemática en varios sitios como lle
dixemos agora? . Nada máis e moitas grazas.
-Sr.Santalla Borreiros: espero que esas últimas collera o metro e fóra a medir a ver si collía ou no o
contedor, tanto o de diante dos “tres pés” como o de Freixeiro. Supóñome que mediría. E tamén
me supoño que medirá, sabe vostede que esa vai a ser a ubicación do quinto contedor. Sábeo. Digo
eu, entendo que eso que o saberá. Ou igual nos vai decir, oie, o quinto contedor ten que ir nesta
isla. Supóñome que para poñelos de exemplo que colla ou que non colla.
Eso por un lado.
E despois hai sitios onde teñen que cambiar os contedores. O metro que ten vostede non mide
igual que o dos técnicos. Mide máis metros. Porque realmente se vostede mide a rúa do Vilar
dende onde está o colector ata onde están os seguintes, non hai os 200 metros. Dende a metade da
rúa do Vilar, onde estaba o anterior contedor, hai 60 metros ao colector que se puxo novo. Non se
pode poñer alí o colector. Non se pode poñer. Alí é imposible de colocalo. Imposible. Non se pode
colocar o contedor alí polo estreitamento que é aquela calle. Colocouse a 60 metros de onde estaba
colocado. A 60 metros do medio da rúa. Porque na parte alta hai uns colectores e abaixo hai
outros.
E estase revisando que os colectores estean polo menos a 100 metros de calquera vivenda. E eso
estase revisando. De cada isla que se coloca, os colectores teñen que estar a 100 metros da
vivenda. Ou sexa que non hai ningún colector a 200 metros. E se hai algún colector a 200 metros
diganos cal é que terán que reformalo, e terán que poñer algún a maiores. Pero xa lle digo que
están revisados polos técnicos.
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E despois o tema dos labados. No novo contrato está posto que o contedor ten que saír todos os
días. Todos os días. Se vostede suma a cantidade de colectores que hai en Narón, que vendo que
está tanto na rúa pode sumalos, de cada 25 días, lle toca o lavado ao contenedor. Se hai algún
verquido puntual, pois para eso están as brigadas de urxencias e iranno lavar. Eu creo que, vólvolle
a repetir, é un bo contrato, é un bo servizo o que se vai dar aos veciños. De feito, ten colegas no
seu partido que veñen visitar Narón porque queren facer un servicio parecido do de Narón e esa é
unha boa sinal.
-Sr.Castrillón Permuy: bueno, non sei se o metro mide distinto. Nós ao mellor imos coa cinta
métrica do sastre, que é un pouco distinta ao metro.
O problema de ter que volver a recolocar é que está en continua modificación, eso é porque non
ten un estudio feito, Sr.Santalla, claramente, vostede mesmo o recoñece. Que se houberan feito un
estudio coa ubicación e coordinado, pois hoxe non terían estas problemáticas. E o novo contrato
será, pero senón o controlan.. ao mellor en vez de 25 días son 40 días porque eu sei de sitios que
levan 40 días sen lavar o contedor, eh. Entonces bueno, ten que facer un control exhaustivo de que
se faiga ese lavado cando corresponda e como corresponde e que vaia por todo o concello, non que
deixe zonas sen ir.
E despois que di que non se pode colocar ese contedor nesa zona que lle dixen eu antes na rúa do
Vilar, pois eu creo que se pode colocar perfectamente, o que pasa é que teñen que cambiar o
sentido de funcionamento do camión, en vez de entrar por unha parte tiña que entrar pola outra. E
eso é o que non lles interesa porque seguramente que noutro sitio non lles coincide que vaia así
pero si que hai espazo para colocalo e se pode facer. Agora, outra cousa é que vostedes non
queiran. Que creo que é máis ben o que está pasando, que por caprichos de non sei quen non
queren colocalo.
Mire, nós pedimos tres puntos importantes aquí. Unha, que se faga o estudio, que se recolla, que
sexa público….
Segundo, que se cumpla a normativa de saúde pública, tanto no referido a cheiros como a ruídos.
Ese é o punto dous. Polo tanto, téñanno en conta. Téñanno en conta que cumpla.
E terceiro, non queremos nada que non sexa legal, queremos que se publique o nome das empresas
que teñen o convenio firmado. Os interiores do convenio xa o iremos ver. A donde corresponde,
porque temos dereito a velo. Pero queremos que se publique para que se sepa que empresas son as
que teñen firmado ese convenio. Esa é a realidade.
E espero que se den conta da problemática que hai neste servicio e que se poñan a traballar para
que o servicio funcione como corresponde que é o importante. Eso é o que lle pedimos. Nada máis
e moitas grazas.
-Sra.alcaldesa: a verdade é que di unha cousa, e lla explicamos. Volve a decir a mesma, lla
explicamos, volve outra vez. O outro día na Xunta de Portavoces lle explicou o Sr.secretario, xa
non é o mesmo porque evidentemente porá en dúbida o que lle estou a decir, pero o Sr.secretario
lle explicou o que pode ser público e o que non. Non o vou a volver a repetir aquí que creo que o
sabe. Os que estabamos alí presentes e as que estabamos alí presentes o escoitamos e creo que nos
quedou clariño, clariño. Da igual as veces que o repita. E sigue repetindo que colocamos
contedores en prazas de aparcamiento, que reducimos prazas de aparcamiento de persoas con
mobilidade reducida e xa lle dixemos que no, o sigue decindo na súa explicación e todas esas
cousas. A verdade é que, eu o outro día lle decía que evidentemente nosoutros cando chega
calquera tipo de reclamación, as miramos, algunhas teñen sentido e se modifica, teño aquí todos os
seus escritos que pedín, aínda que mos van ensinando diariamente, téñoos todos xuntiños para ver
se realmente había algo que non tiveramos en conta e evidentemente todas esas cousas que vostede
plantexou, se foron a mirar. Algunhas teñen sentido e outras no.
E evidentemente as que non teñen sentido dá igual as veces que as pregunte, as veces que as diga,
non as imos a facer. Porque evidentemente temos un criterio propio do que está ben e do que está
mal. E pode decir 40.000 veces que non tiñamos un estudio, que non estamos mirando polo
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contrato…. Todas esas cousas pero créame que moitísimo máis alá da realidade, e xa llo expliquei
unha vez, colocar 1.600 contedores non é unha cousa doada, e evidentemente, hai varias cousas,
ninguén o quere cerca, ninguén o quere lonxe, ninguén o quere tal……contentar a todos é
imposible, nin o pretendemos, nin como decía, é un servicio que temos que dar e créame como ben
decía somos exemplo doutros concellos que o queren implantar e que o veñen a tomar como
exemplo. Evidentemente por eso estamos orgullosos e orgullosas e seguiremos traballando, me
consta que diariamente… porque se vostede está unha hora na rúa créame que nosoutros estamos
(xa lle vou decir, unha media de dúas para non deixalo máis en ridículo).
Pasamos a votar a moción.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, NON
aprobou a proposta transcrita:
TEGA: En contra 10
PP: A favor 6
PSdeG-PSOE: En contra 2
BNG: Abstencións 2
15 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG A PROL DE QUE NARÓN OPTE A
FONDO DA TRANSICIÓN XUSTA DA PROVINCIA DA CORUÑA DE MANEIRA
PREFERENTE POR SER CONCELLO AFECTADO. –
Visto o texto da moción que literalmente di:
O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico excluíu o pasado ano ao Concello
de Narón do Convenio de Transición Xusta de As Pontes. O anunciado peche da central térmica
pontesa terá graves repercusións en toda a comarca de Ferrolterra, Eume e Ortegal en xeral e, en
particular, no concello de Narón, motor industrial desta comarca e con persoal propio no plantel da
térmica pontesa –cinco traballadores, tal e como se recolle no borrador do convenio- e tamén máis
de medio cento de empresas auxiliares -53 en concreto- prestando servizos ás citadas instalacións.
O Concello de Narón aprobou unha declaración institucional en novembro do ano 2021 para esixir
a inclusión de Narón no Protocolo xeral de Actuacións do Convenio de Transición Xusta de As
Pontes. Dende entón foron varias as xestións e solicitudes de entrevistas solicitadas dende a
Alcaldía do Concello a representantes das administracións central e autonómica, algunhas delas
conxuntamente coa Asociación de Empresarios Ferrolterra, para tratar de revertir, de momento sen
éxito, este agravio comparativo ao que se someteu a Narón. O Ministerio aludiu á “non inclusión
de grandes municipios para o seu desenvolvemento urbano e concentración da poboación”, un
argumento que desminte a inclusión no citado convenio do veciño municipio de Ferrol e que
rompe as bases asinadas o 10 de novembro de 2021 entre o Ministerio, a Consellería de Economía,
Empresa e Innovación da Xunta de Galicia e a Federación Española de Municipios e Provincias. O
pasado 31 de maio o BNG levou ao Congreso dos Deputados esta discriminación, informando o
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goberno central por escrito de que a pesar do rexeitamento para a inclusión do convenio, Narón
pode optar ás axudas do Fondo de Transición Xusta, dotado con 111 millóns de euros para
actuacións a nivel provincial e onde a Xunta intermediará para a xestión dos recursos.
Transcorridos varios meses dende as xestións iniciadas dende o Concello de Narón para evitar tan
flagrante discriminación, na actualidade estase a informar sobre a posible necesidade de que a
central térmica de As Pontes continúe funcionando, decisión que no caso de materializarse
consideramos que non debería afectar aos fondos a conceder, ao tratarse dunha apertura temporal
en casos puntuais que non evitaría o seu peche definitivo un prazo determinado.
Atendendo a esta situación discriminatoria do Ministerio de Transición Ecolóxica ao Concello de
Narón, ao non incluílo no convenio de Transición Xusta para As Pontes, a cidade debe optar a eses
fondos económicos dun xeito preferente, ao atoparse na zona afectada polo peche e contando cun
importante número de empresas, e polo tanto persoas afectadas pola situación. A tal fin proponse
ao Pleno:
PRIMEIRO. - Instar ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e á Xunta de Galicia a que
consideren a Narón como concello preferente de cara a optar ás axudas procedentes do Fondo de
Transición Xusta na provincia da Coruña, considerando a situación derivada do anunciado peche
da térmica das Pontes e a afectación que terá nas empresas da cidade e, polo tanto, entre as veciñas
e veciños de Narón que directa ou indirectamente traballan para a central das Pontes.
SEGUNDO. - Instar ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e á Xunta de Galicia a poñer a
disposición das empresarias e empresarios locais afectados polo peche da térmica pontesa toda a
información precisa para que poidan coñecer de primeira man como solicitar as axudas, facilitando
tamén a tramitación das mesmas.
DEBATE
-Sra. Ledo Díaz: boas de novo.
Nós dixemos xa na Xunta de Portavoces, a proposta de que se fixera declaración institucional,
unha proposta; dende aquí agradecer á persoa traballadora que o fixo, porque o fixo en pouco
tempo e nós cremos que era unha moi boa proposta que íamos asinar pero se nos informou que o
Partido Popular pediu que se retirara a “Xunta de Galiza” deso, cando nós sabemos que son os que
van a xestionar os fondos que veñen do estado. Entonces como van a ter eles a xestión da Xunta de
Galicia é importante que teñan en conta igual que o dixemos antes noutros campos, para que
Narón opte a eses fondos. Ese é o punto un.
O punto dous, cremos que o Concello de Narón xa está a facer ese traballo que simplemente sería
un enunciado. Si que está polo menos, polo que vemos nas últimas semanas a reclamar para ese
fondo de Transición Xusta que se fai con 111 millóns. Somos o terceiro concello afectado na
comarca e cremos que é importante que lle reclamemos á Xunta, non só que nos anuncie que
podemos optar, eso xa o sabemos; senón que dentro das condicións e nos asegure que eses fondos
unha proposta acaída e van recaer nunha parte importante para o noso concello porque así o
precisamos.
E estamos nunha crise moi importante, vai a vir un outono bastante duro e calquera medida é
necesaria e máis nos termos que se anuncian e sendo parte afectada e non sendo parte como xa nos
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dixeron que se optou Ferrol e que xa fixemos outra Declaración Institucional, entonces nada máis
que esto.
-Sra.alcaldesa: só unha cousa por concretar. Os que estabamos na Xunta de Portavoces sabíamos
que había esa hora, a unha da tarde, antes, podíamos entregalo antes, por eso saiu así. A min se se
pode retomar o tema de que sexa Declaración Institucional, o falabamos aquí, para nosoutros sería
mellor. Evidentemente creo que ante esta situación o lóxico sería saír cun acordo, que mellor que
unha Declaración Instuticional. Aí o deixo.
-Sra. Ledo Díaz: si, unha cousa. Para nós sería perfecto, si é que a consideramos, aparece como
Declaración Institucional, que a Xunta de Galicia ten que aparecer. Porque hai uns fondos que vai
xestionar diretamente a Xunta de Galicia. Entonces retirar eso é enganarnos a nós mesmos.
-Sr.Castrillón Permuy: para aclarar a cuestión, porque o outro día cando se presentou esa
Declaración Institucional, nós fixemos unha advertencia e non volvemos a saber nada ata que se
chegou a este Pleno, e nós facemos unha advertencia porque claramente a Xunta de Galicia, xa
fixo no seu día o intento de incluir a Narón. E llo remitiu ao Ministerio e o Ministerio non o
aceptou. Quen ten que aceptar é o Ministerio, a Xunta non ten competencias.
A Xunta pode instar, como di aquí na moción, pero eso xa o fixo. Entonces o que non podemos
entender e que se queira meter á Xunta de Galicia, no mesmo nivel que neste caso o Ministerio,
cando o Ministerio é o que ten as competencias.
E que ademais outra cousa: aquí as declaracións que fixo o delegado do goberno o outro día pois
claramente di que Narón non pode entrar nese contexto.
Entonces queremos seguir dándolle volta a un tema que creo que non é para darlle máis voltas.
Creo que no seu día Narón, non sei cal foi a circunstancia, me gustaría sabelo, tendo un socio do
partido socialista, que non estiveran atentos a que Narón puidera ser incluído dentro desto.
Nós estamos a favor de que se inclúa porque consideramos que é unha oportunidade que poden ter
en Narón para que veña máis inversión a Narón. Agora o que non podemos cando o propio
delegado di, cando o Ministerio fai unha declaración….. agora nós se queremos instarlle ao
Ministerio a que siga incluíndo a Narón estamos de acordo; agora instarlle á Xunta cando non ten
competencias, creo que xa está ben. Aquí neste pleno dá a sensación de que aprobamos as cousas
así como interese a determinados grupos. No. A realidade é a que é. E neste caso a Xunta fixo todo
o que tiña que facer para intentar que Narón estivera dentro dese …. Cousa que outros ao mellor
non fixeron. E que tiñan a obriga de facer. Entonces bueno. Grazas.
-Sra.alcaldesa: o concello tamén .
-Sra.Ledo Díaz: facermos trampas ao solitario ou tratar de enganar con cousas que eu espero que
xa leran e informaran non me parece acaído. Xa se informou de que non íamos optar ao convenio
pero que había uns fondos de transición xusta para a provincia da Coruña de 111 millóns de euros
aos que Narón podía optar. É máis, como nós levamos eso ao Congreso dos Diputados onde por
certo están vostedes e está o outro partido gobernando, igual que levou o concello cos empresarios
…non sei si tiveran xa propostas, supoño que si, bueno pois deberían así ter e nós envíamos a
resposta que nos fixeron no Congreso dos Diputados o que pediu a alcaldesa e mandamos o grupo
de portavoces e eu o que sei que aquí para ler e comprender temos que vir da casa, pero eu sei que
o Sr.Germán Castrillón sabe ler e comprender o que lé e pode ver que en particular o convenio de
Transición Xusta das Pontes e o proceso de participación tal, tal, tal,……e ven a decir aquí “que
desde el Instituto de la Transición Justa se verifica que el municipio de Narón por encontrarse
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dentro de la provincia de A Coruña, es potencialmente elegible para recibir ayudar del fondo de
Transición Justa”, do que explica anteriormente e do que fala tamén este fondo está dotado cuns
111 millóns de euros para apoiar actuacións nos municipios da provincia. A Xunta de Galicia será
o organismo intermediario na xestión deste fondo.
É o que lle acabo de explicar, vai dar o diñeiro o estado e vai xestionar eses cartos a Xunta de
Galicia. Home, acabamos de pedir competencias no dominio público marítimo-terrestre e agora
resulta que a Xunta de Galicia non ten capacidade suficiente para neses fondos determinar quen os
precisa ou quen …. Non nos fagamos trampas ao solitario porque todos temos esta resposta e
sabemos dende o venres que non imos entrar nese conenio, pero si imos optar aos fondos que van
para toda a provincia. Pois si van para toda a provincia máis precisaremos, Narón como concello
afectado, a oitava poboación e iso…. Poñan unha cláusula, a Xunta de Galicia que negocie co
goberno do estado, aí vai Rueda non, a falar, non sabemos moi ben que, porque aínda está
aterrizando e pensan que as cousas se solucionan, non sei, vía apóstolo, e claro, así nos van as
cousas.
-Sra.alcaldesa: unha cousa que plantexo agora que evidentemente habería que darlle forma. É
decir, estamos máis a favor do texto do que era Declaración Institucional; existe a posibilidade de
que se mude o texto que está ditaminado que se inclúa este texto que supuestamente ía ser
Declaración aínda que eles voten en contra? (Diríxese ao Secretario Xeral)
Por min faise constar que o que aparece ditaminado é a moción do BNG. Tal e como se tratou na
Xunta de Portavoces, no caso de acadar algún acordo previo e unánime entre todos os grupos,
podería terse incluido este punto no orde do día como Declaración Institucional. Se non se
produxo este acordo a cualificación do punto é como moción do BNG.
-Sra.alcaldesa: o que decimos é cambiar o texto, é dicir, o texto da proposta da Declaración
Institucional que este que non chegou a ser Declaración, é dicir, sería, non sei si seguimos
“Moción do BNG” ou facemos…. Entendes? Este é un texto diferente ao que está ditaminado.
Por min se resposta que a moción do BNG é a que está ditaminada, sen prexuízo de que se acorde
neste intre a retirada deste punto e a presentación doutra proposta dentro do punto de mocións
urxentes, previa declaración da súa urxencia.
-Sra.alcaldesa: o contido do punto é integro. E substituír un por outro.
Por min, clarifícase que se o grupo que presenta a moción admite ou presenta unha emenda,
podería modificarse o texto da proposta que se somete a aprobación.
-Sra.alcaldesa: perfecto.
-Sr.Castrillón Permuy: Sra.alcaldesa, se é moi fácil. Se no primeiro punto da Declaración
Institucional pon: “Instar ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e á Xunta de Galicia….”.
quitar a Xunta de Galicia . A Xunta de Galicia xa o fixo.
-Sra.alcaldesa: e o Concello de Narón, tamén.
-Sr.Castrillón Permuy: bueno, pois saque o Concello de Narón e a Xunta. A quen hai que instar
que ten as competencias é ao Ministerio, Sra.alcaldesa.
-Sra.alcaldesa: no.
-Sra.Castrillón Permuy: o que pasa é que van tarde e queren que lles solucionen outros os
problemas.
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-Sra.alcaldesa: entonces realmente se nosoutros vamos tarde, e disculpa Olaia, a Xunta podía ir
antes de nosoutros e facer as xestións para que nos inclúan como lles pedimos xa inicialmente. E
como o Sr.conselleiro Conde nos dixo que si que ía manifestar ese apoio e ao final non o
conseguiu. O mesmo que o Concello de Narón. Que tamén o fixemos, é dicir, me consta que
fixemos acción para que nos tiveran en conta, cousa que non…cos seus criterios non o fixeron.
-Sra.Ledo Díaz: a moción é nosa e nos informamos a Marta secretaria, que non aceptamos esa
retirada da Xunta de Galicia, pero pensamos que tiñan a información a xente do Grupo Popular.
-Sra.alcaldesa: si que a tiñan.
-Sra.Ledo Díaz: nós non temos problema pero esto parece todo un pouco …… unha emenda á
totalidade, pero nós non queremos que cambie, pasar a unha moción urxente unha moción que
presentamos na que os acordos supoño que estaremos de acordo. Claro é que agora……
Se hai unha emenda á totalidade se modifica unha por outra e se vota a moción do BNG.
Por min, faise constar que o texto que agora se presenta constitúe unha emenda á moción do
BNG, xa ditaminada.
-Sra.Ledo Díaz: vale e nós aceptámola.
Por mín, pregúntase se o grupo do BNG acepta ese texto que se presenta agora como emenda.
-Sra.Ledo Díaz: si.
Por min aclárase entón que se vota a moción do BNG pero co novo texto propio da emenda
presentada.
-Sra.Ledo Díaz: si, si.
-Sra.alcaldesa: despois de todo esto, algo sobre a moción para rematar? Unha intervención cada un
se pode ser.
-Sr.Castrillón Permuy: non entendemos realmente o que queren vostedes facer porque é algo que
está fóra de tempo. E algo que ademais o propio delegado do goberno llelo dixo e llo di.
E despois dos fondos que fala Olaia, é certo que hai uns fondos e que administrativamente os vai a
xestionar a Xunta pero que están os acordos feitos, xa están feitos e estes 111 millóns é aparte. Son
outros fondos distintos, que aquí si que pode participar Narón claramente. O que non pode
participar é nos outros fondos do tema de Endesa.
E eso é o que estamos decindo, e a Xunta no seu día fixo os trámites correspondentes e fixo de
intermediaria para que Narón estivera dentro dos concellos da comarca que está nesta axuda. Pero
bueno, oie, por circunstancias que me gustaría que o partido socialista nolo explicara, porque é o
partido que está gobernando en Madrid, e creo que é o que debía tamén decir algo neste caso.
Nós se se fai ese cambio ímonos abster porque consideramos que é unha manipulación duns datos
que non son os reais e o que hai que aprobar nun Pleno, neste sentido. Así de claro.
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-Sra.Ledo Díaz: para rematar. Repito, a moción fala dese fondo de Transición Xusta da provincia
da Coruña, non fala en ningún momento do convenio. Ademais que nos dixeron varias veces que
non, entón para seguir avanzando, ogallá, todos aquí quixemos o do convenio e xa fixemos unha
Declaración Institucional entonces non sei porque insisten dende o Partido Popular de falar dun
convenio que igual que responderon ao Bloque Nacionalista Galego espero que a eles si lle
responderan da Xunta de Galicia. Entonces eu creo que onde houbo un engano é nunha reunión
con un delegado da Xunta de Galicia e que se lle falara duns fondos a alcaldesa, cando si se sabía
que había ese fondo de 111 millons de euros. Ao mellor o Partido Popular tería que explicar
moitas outras cousas porque había ese diñeiro e bueno, vai haber esas axudas, no, sabe
perfectamente que axudas hai porque as sabíamos incluso por resposta escrita ao Bloque
Nacionalista Galego no Congreso.
-Sr.Pita Breijo: dende o grupo socialista parécenos incrible que o Partido Popular de Narón que
intente torpedear un intento de Declaración Institucional na que creo que todos os demais grupos
estamos de acordo e que é necesario que Narón esté como prioritario, é o que se leva aquí, que
sexa prioritario na repartición deses fondos de transición que por mor de non entrar no convenio de
Transición Xusta onde hai concellos que xa levan unha parte onde poden optar a eles, e cremos
que é o xusto, que Narón teña o potencial pola afectación que tivo ou que ten sobre a central
térmica das Pontes e que só polo traballo das empresas que están a traballar alí en Endesa, pois
sería necesario que entrara como prioritario que é o que se pide.
E como ben di a moción, se é a Xunta de Galicia a intermediaria da xestión dos fondos, non sei a
que ven o do Ministerio de Transición, de instar tamén. Pero bueno, nosoutros non imos a ter o
problema de que apareza o Ministerio de Transición, o que pasa é que o Partido Popular parece
que intenta torpedear e que non saia unha declaración institucional, que creo que é boa para todos
os veciños e veciñas de Narón, e necesaria.
Entón bueno, esperemos tamén que despois que dea a cara diante dos veciños e que diga porque
non apoia esta moción ou declaración que podería ser e bueno, e que dea a cara exactamente, vale?
Moitas grazas.
-Sr.Castrillón Permuy: por alusións, que dixo o partido socialista, creo que o Partido Popular non
está para torpedear nada neste concello, todo o contrario. Está para conseguir inversións e que
veñan inversións. O que fan vostedes é que se quedan nun sillón sentados e non fan o traballo que
teñen que facer en tempo e forma. Esa é a realidade.
Porque no se olvidarán vostedes que votaron en contra do pacto por Ferrolterra. Cando se
plantexou aquí, e agora están dolidos porque o seu propio goberno en Madrid non é capaz de meter
a Narón aquí. Home, está ben. Agora a culpa é do Partido Popular. Non se equivoque. Non é culpa
do Partido Popular. A culpa é de vostedes que son os que gobernan. E dende o goberno da Xunta e
da Comunidade Autónoma se fixo todo o posible para que Narón entrara, cousa que vostedes non
foron capaces de ir a Madrid a defendelo, que é onde había que ir a defendelo e o propio delegado
estivo nesta casa o outro día, que por certo, o protocolo falla bastante, e voume quedar aí por non
decir nada máis. Por certo, ven aquí e declaralle diante vos, que non van poder entrar neses fondos,
que van poder entrar noutra parte e nós queremos que entren nos primeiros e que entren nos
segundos.
E a Xunta non pode facer máis do que fixo porque é quen vai xestionar administrativamente, pero
o acordo acórdese que ven de Madrid e hai que cumplilo porque senón despois igual hai que
devolver diñeiro, ou non o sabe vostede? Pois parece que non se queren enterar.
Despois di que nós queremos torpedear. O que vostedes fan é manipular un documento, cando
estaba plantexado doutra forma, eso é a pura realidade. E seguiremos falando desto largo e tendido
porque vai ter este corda. Vai ter corda, non se preocupen que vai ter corda. Nada máis e moitas
grazas.
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-Sra.alcaldesa: entendo que se refire ao protocolo de que tivo que esperar que unha reunión se
dilatou máis e tivo que esperar un pouco. A verdade é que eu teño e tiven que esperar tantas veces
cando fun á Xunta de Galicia que tiña, por exemplo eh, unha reunión para as 11, incluso algunha
vez xa saíndo de camiño de aquí, me dixeron que se suspendía esa reunión.
Entón sinceramente créame, que si vostede tivera algún tipo de interese en ter esa reunión
esperaría esa media hora, que xa lle pido disculpas de antemán porque se retrasou pero son cousas
que pasan ….
-Sr.Castrillón Permuy: tres cuartos de hora Sra.alcaldesa.
-Sra.alcaldesa: son 30 minutos exactamente porque o comprobamos cando os fumos a buscar e
dixeron que non estaba.
-Sr.Castrillón Permuy: e eso porque nos marchamos, se non nos marcharamos estaríamos aínda
hoxe alí esperando.
-Sra.alcaldesa: no, no, realmente cando acabamos. LLe pido disculpas porque se retrasou pero
evidentemente se vostede tivera interese … xa llas pedín pero evidentemente son cousas que
pasan. E repito, se vostede tivera interese algún en escoitar o que tiña que decir o delegado, incluso
axudarnos con vostede ben di, a facer un pouquiño máis de forza porque realmente o que lle
pedimos, el nos dixo que non entrabamos dentro dese convenio, pero nosoutros insistimos en si
podía haber algunha posibilidade aínda con el presente. E nos dixo: “vos enganaría se dixese o
contrario”.
Que tamén é verdade que a veces, agradécese que sexan tan sinceros e que non nos den largas e
que nos digan “si, si, seguide insistindo a ver se o conseguides” cando xa se sabía que non ía a ser
así.
E siga decindo que o que vostede ten é interese para traer inversións para este concello. Ten unha
oportunidade aquí pero agora elude Xunta de Galicia que van a ser os responsables de facer
administrativamente estas concesións. Como vostede queira. Pasamos a votar a moción.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: A favor 2
BNG: A favor 2
(Por min, se aclara que o texto que se votou é o texto completo máis os acordos aceptados como
emenda á totalidade do ditaminado na Xunta de Portavoces e así se recollerá na acta).
INCIDENCIA .- Sae o Sr.Mauriz Romero as 10:16´e volta ás 10:20´.
16 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE PARA RECLAMAR A
BAIXADA DAS TAXAS DA AUTORIDADE PORTUARIA FERROL-SAN CIBRAO CO
FIN DE AXUDAR AO SECTOR INDUSTRIAL DE FERROLTERRA.. -Lida polo secretario
xeral a proposta que di así:
Visto o texto da moción que literalmente di:
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O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida
resultar de aplicación, presenta diante do Pleno da Corporación esta MOCIÓN, en base á seguinte:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O Estatuto de Autonomía de Galicia recolle no seu artigo 27.1 apartado 29 a materia de industria como
competencia exclusiva da Xunta de Galicia. O goberno autonómico do Partido Popular en 13 anos
desatendeu por completo o mandato estatutario, o que provocou que non só a política industrial non se
desenvolvese e non se incrementase o tecido empresarial galego, senón que nin tan sequera se preocupou de
apoiar e manter o xa existente.
Esta situación de desleixo á que nos someteu o goberno da Xunta de Galicia nos últimos anos provocou que
algunhas comarcas galegas vivan a peor situación da súa historia, no que respecta á industrialización,
emprego e indicadores macroeconómicos. Particularmente, na comarca de Ferrolterra e a súa área de
influencia, como son as comarcas de Eume e Ortegal, esta situación é moi preocupante.
A falta de políticas industriais nos últimos anos encamiñadas a potenciar a produtividade e competitividade
provocou a perda de empresas que no seu día foron o motor económico na bisbarra, así como o parón da
actividade de outras que se traduce ademais nunha perda de poboación moi importante.
Como fitos verdadeiramente significativos do revés industrial que sufre a comarca podemos citar a
complexa situación que padeceron grandes empresas de referencia como Endesa, Poligal, Siemens Gamesa
ou Alcoa, así como a situación preocupante do sector naval. Así mesmo, con todos os problemas existentes
nas principais empresas, as auxiliares sufriron unha baixada drástica de pedidos e tiveron que afrontar
peches masivos.
Na comarca de Ferrolterra estamos ante a terciarización da economía e o declive do sector industrial, polo
que, parafraseando ao presidente do goberno de España, cabe reivindicar que Ferrolterra quere unha
comarca industrial que exporte bens e servizos e non exporte a súa intelixencia e aos seus traballadores e
traballadoras.
Fronte esta situación de deixadez de funcións por parte da Xunta de Galicia, o goberno presidido por Pedro
Sánchez comprometeuse coa comarca de Ferrolterra e co sector naval aprobando un novo programa de
fragatas F-110 que vai a inverter uns 4.325 millóns de euros na comarca.
Un compromiso clave para a transformación e modernización deste sector e que suporá un gran impacto
socioeconómico para a comarca, xerando dez anos de ocupación que se estima que xere ao redor de 9.000
empregos nos vindeiros dez anos, entre o persoal propio, auxiliar, emprego inducido e empregos indirectos
a raíz da cadea de subministro.
Á propia crise estrutural que está a atravesar dende hai anos o sector industrial na nosa comarca súmase a
crise xerada pola pandemia causa pola Covid-19 e a incerteza provocada pola invasión rusa sobre Ucraína
que está desencadeando un aumento dos prezos da enerxía, unha notable falta de materias primas e unha
ampla problemática de loxística.
O Plan de Recuperación e Resiliencia aprobado polo goberno de España como estratexia para canalizar os
fondos destinados por Europa a reparar os danos provocados pola crise da Covid-19 leva a cabo reformas e
inversións, para construír un futuro máis sostible que permita potenciar a produtividade e competitividade
do país e manter, así, o noso tecido empresarial.
No pasado mes de marzo, o goberno presidido por Pedro Sánchez aprobou o Real Decreto-Lei 6/2022, de
29 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás
consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína, no que entre moitas outras medidas de protección
social e apoio ás familias e empresas, se acorda a exención da taxa de pesca fresca.
A Autoridade Portuaria Ferrol – San Cibrao mantén unha relación biunívoca coa súa hinterland, formado
principalmente por estas tres comarcas, toda vez que sen el nin existiría nin tería sentido a súa propia
actividade.
Esta Autoridade Portuaria presidida polo Sr. Barea Paz non pode ficar allea á realidade social que está a
padecer a comarca de Ferrolterra e debe implicarse nas medidas que todas as administracións públicas teñen
que adoptar para combater esta situación que estamos a atravesar e pola que tantas familias e empresas
están vendo alteradas as súas vidas.
Por todo o exposto o PSdeG-PSOE, somete para o seu debate e a súa aprobación, se procede, a adopción
dos seguintes ACORDOS:
O Pleno do Concello insta á Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao a:
Adoptar de maneira urxente os acordos precisos, seguindo os trámites legalmente establecidos, para
alcanzar a bonificación máxima permitida na lexislación aplicable de todas as taxas que actualmente non se
atopan exentas ou no seu máximo legalmente establecido, co fin de promover a competitividade e
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sustentabilidade económica e ambiental da actividade portuaria e contribuír ao combate da crise industrial
que está a padecer a comarca de Ferrolterra, especialmente ante a situación causada pola guerra en Ucraína.
E visto o ditame favorable por maioría (coas abstencións de TEGA, PP e BNG; e o voto favorable do
PSdeG-PSOE) na Xunta de Portavoces do 22 de xullo de 2022, a súa presidencia propón ao Pleno
ratificación do ditame neses mesmos termos.

DEBATE
-Sr.Pita Breijo: a Xunta de Galicia non ten un plan industrial para Galicia. Estámolo a ver dende
hai anos coa desindustralización que se está a dar en toda Galicia. Parece que o único que interesa
é crear postos de traballo en hostalaría, sen despreciar ao sector, sabemos que o sector industrial é
clave nunha sociedade potente e que nos lugares onde existe un sector industrial potente a renta
per cápita é máis elevada e a xente ten mellor calidade de vida.
Os peches de Siemens Gamesa, Poligal, Alcoa …. Entroutras, é signo dunha realidade que se está
a ver por desleixo do goberno do PP na Xunta de Galicia.
Fan falta medidas concretas que dinamicen a comarca e máis concretamente ao noso porto de
Ferrol e de Caneliñas que é o noso maior valor na nosa área xeográfica, o noso punto forte de cara
o establecemento da industria, o establecemento industrial na comarca, e ten unha impresionante
saída cara calquera dirección do atlántico, cara o Norte de Europa e tamén como entrada de
mercancías.
Hai que aproveitar esa maior fortaleza e por eso pedimos con esta moción que o presidente da
autoridade portuaria , o Sr. Barea Paz, cargo designado polo goberno da Xunta de Galicia, teña a
ven traballar pola comarca, e neste caso bonificar ao máximo permitido as taxas para poder
incentivar a creación de empresas e conseguir reflotar as empresas que xa están a traballar co
porto de Ferrol e que actualmente o está a pasar mal pola crise de Ucrania e os problemas
enerxéticos mundiais. Nada máis.
-Sra.Ledo Díaz: imos a votar a favor. Para nós o acordo que se propón nesta moción é asumible e
pensamos que podería ter outras propostas pero tampouco fixemos emenda, así que imos votala tal
e como ven e si que é verdade que ao mellor pensamos que sobra a mención que se fai á guerra de
Ucraína porque creo que aquí si que me vou ir ao pasado para entender o presente desta comarca,
os problemas e derivados da crise que se encontra a comarca de Ferrol e Narón e ven derivado por
políticas e por decisións políticas de determinados gobernos, neste caso, do voso goberno.
Entonces cremos que os culpables son outros e tamén nos preocupa que ninguén… a suba de prezo
hai parte, que si que deriva da guerra que temos en Europa na actualidade pero se precisan moitas
medidas sociais e un proteccionismo agora por parte dos gobernos para determinadas cousas.
Porque o que é verdade é que seguimos nunha tarifa eléctrica galega e temos as eléctricas
forrándose. O ano pasado 6.500 millóns de euros, cando en Galiza pagamos a factura máis cara do
estado, non temos as chaves nin sequera dos nosos propios cartos para poder xestionarnos.
Entonces hai medidas políticas que poderían paliar todo esto e non cremos que neste caso o que se
propón sexa por mor da guerra de Ucraína, senón por outras cousas.
Por iso, estamos de acordo cos acordos, e imos votar a favor.
-Sr.Pereira Beceiro: bos días de novo. Grazas Sra.alcaldesa.
A verdade é que vaia semaniña que leva o PSOE. Vaia semaniña. Empeza coa sentenza adiantada
do Supremo, que o convirte no partido político máis corrupto da historia da democracia e de
Europa.
E agora revélase o partido socialista de Narón e presenta unha moción pedindo reducir taxas e fala
da Xunta cando a Xunta soamente nomea o presidente do porto porque o porto é competencia do
goberno de Sánchez. É competencia do goberno de Sánchez, Real Decreto Lei 6/2022 do 29 de
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marzo. Fala de baixar taxas pero de maneira xenérica. Non sabemos nin cómo está nin o que
queren. Falan do Sr.Barea, pero tampouco din que dende que está no porto pois aumentou o 25% a
facturación do mesmo en comparación co periodo anterior similar.
Bueno, mire, xa que non o saben eu llo digo. En relación coa taxa portuaria da pesca fresca
estableceuse unha sección ao armador do buque ou embarcación pesqueira, así como o seu
substituto, no caso de que a pesca fresca estea ao porto por vía marítima. Establécese tamén a
cesión por un período de 6 meses, dende a entrada en vigor da norma. Pero todo esto non é da
Xunta, é do goberno central. Nesta mesma liña e con carácter temporal exímese de canon de
utilización dos bens de dominio público aos establecementos acuícolas de plataforma continental.
Sobre a taxa de actividade as empresas que teñen concesións na Autoridade Portuaria de FerrolSan Cibrao, tamén se contemplan bonificacións, no caso de que a actividade non chegue aos
tráficos mínimos acordados cando a firma dos contratos.
Nestes casos as empresas son as que teñen que facer a solicitude para recibir as bonificacións por
estar baixo dos tráficos mínimos e xustificante da reducción está vinculada á guerra de Ucraína.
Ademais se regula a posibilidade de que as empresas incluídas no réxime especial da Seguridade
Social dos traballadores do mar, e os traballadores por conta allea, por conta propia incluído neste
mesmo réxime, soliciten o aprazamento do pago das cotas da Seguridade Social por conceptos de
declaración conxunta, co seu devenio teña lugar entre os meses de marzo e xuño de 2022 nunhas
condicións máis favorables que as contempladas con carácter xeral para a aplicación da devandita
figura.
A verdade é que cando esto é competencia do goberno central, metemos a Xunta, cando non
sabemos ou non pedimos que a reducción de taxas senón que falamos por falar, hai 2 problemas:
ou falamos con descoñecemento e eso é grave ou falamos con mala fé que eso é peor.
Pero bueno, xa que o partido socialista de Narón está de rebaixas e pide diminución de taxas ao
seu propio partido, pois a verdade é que xa de paso, xa lle podía pedir diminución de impostos e de
taxas a si mesmo e ao seu socio maioritario de goberno. E pedir as baixadas ao imposto de tracción
mecánica que é o máis alto da provincia, ao Ibi que está disparado, á plusvalía que coas coñas
aumenta un 31% , entón xa que pedimos baixar taxas pois tamén aos pobres veciños e veciñas de
Narón, que os estamos sableando. Moitas grazas.
-Sr.Sánchez Fojo: bos días de novo.
A min gustaríame pedirlle aos compañeiros do PSOE que retiraran esta moción. E digo que
retiraran esta moción porque eu non sei honradamente o que vou votar. O votar a favor desta
moción me vai valer. E digo esto porque no texto refundido do porto do estado e da marina
mercante aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2011 o 5 de setembro, e despois aínda por
riba, na Lei 22/21 28 de decembro de Presupostos Xerais do Estado o porto Ferrol-San Cibrao non
ten competencia ningunha para rebaixar ningún imposto. Para rebaixar os impostos o único que ten
competencia e o decía antes o portavoz do Partido Popular é o estado. Entonces eu digo, se imos a
aprobar unha moción que lle chegue ao porto de Ferrol e o porto de Ferrol a ten que pechar porque
non vale absolutamente para nada porque xa hai uns dispositivos transmitidos na lei o que vai a
ser os descontos porque vai a ter bonificacións a,b,c e d de todo eso , entón, a non ser que me diga
que en vez de decor o porto de Ferrol-San Cibrao, que lle diga “portos do Estado” que rebaixe as
taxas que hai conqueridas para o concello de Ferrol-San Cibrao. Aí votaríamos en todo caso
abstención.
E nos imos abster tamén nesta votación porque non entendemos que a votación aínda saíndo
positivo vaia para nada, pola sinxela razón de que nós as fontes que cremos e as fontes que lle
pedimos non tiñamos notificacións de que portos de Ferrol podía facelo. Por moitas cousas nos
parecía raro. Pero despois e con xente experta preguntar, ten o porto de Ferrol capacidade
suficiente para rebaixar el seus impostos? Nos dixeron que no, que é de portos do Estado.
E lle digo ao compañeiro do PSOE se non quere retirar a moción que está en todo o seu dereito,
TEGA se absterá nesta moción.
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-Sr.Pita Breijo: bueno, en contestación ao Sr.Pereira, decirlle que aquí o único partido sentenciado
por corrupción é o seu, o Partido Popular, e hai sentenza para poder velo.
Hai que decir que cando o Sr.Pedro Sánchez anunciou todas as medidas que se ían a tomar pola
guerra de Ucraína, o goberno da Xunta tamén anunciou que se ían a reducir exencións na taxa da
pesca fresca a través de portos de Galicia. E aínda están esperando as confrarías máis os
pescadores de toda a Comunidade Autónoma por esa noticia que non se chegou a plasmar en
ningún boletín.
E bueno, hai que decir que o que decía vostede que con Francisco Barea pois si que subiu a
recadación pero bueno, hai que decir tamén que o que se comeu a hostia de Endesa foi o
Sr.Indalecio “el breve” vamos a decir, que aínda está por determinar por que o substituiron.
Cremos que algún problema debeu ter ou algunha cousa dixo de máis. E hai que asumir que as
competencias da Autoridade Portuaria está a prestación de servizos portuarios xerais, a ordenación
da zona do servizo do porto, a planificación , proxecto , construcción, conservación e explotación
das obras e servizos do porto, a xestión do dominio público portuario, a optimización da xestión
económica e rentabilización do Patrimonio, fomento das actividades industriais e comerciais
relacionadas co tráfico marítimo, a coordinación das operacións de distintos modos de transporte e
dentro destas competencias, pois as funcións sobre estas competencias pois serán o desenrolo das
mesmas, entre as que destacan, a aprobación das tarifas dos servizos que se prestan directamente.
O outorgamento das concesións, autorizacións de usos de dominio público portuario e a
subscrición de contratos de prestación de servizos portuarios e xestión da súa política de xestión
comercial.
E dentro desto pois podemos decir que dentro dos recursos económicos das autoridades está
aprobar libremente as tarifas polos servicios comerciais que prestan, así como proceder a súa
recadación.
Si que hai que decir que hai uns mínimos, hai uns mínimos establecidos legalmente por portos do
estado pero o propio porto ten as súas propias taxas e as súas propias formas de cobrar que cremos
que é necesario que se reduzan para poder incentivar esa movilización de empresas ou uso do
porto que como ben dixemos antes, cremos que é o único na comarca para poder desenrolar as
empresas da comarca de Ferrolterra e é necesario. É necesario que se use para eso e no para
actividades lúdicas e outras actividades que se están a programar dende o porto de Ferrol donde
cremos que non é a actividade a que se ten que desenrolar porque é unha autoridade portuaria, non
é unha autoridade lúdico festiva e o que hai que promover son as empresas e traballar nese sentido,
no. Entonces bueno, esperamos que se teña en conta esta moción e se vote a favor por parte de
todos os grupos. Nada máis.
-Sr.Pereira Beceiro: a verdade é que é curioso no, porque estamos nun mes, estamos nus días que
acaba de ter aquí un flash porque na súa intervención falaba de confrarías, de actividades lúdicas,
estamos falando do mar, ao mellor tamén falamos dos productos do mar, ou como se consiguen ou
a quen se lle mercan e a quen no. Entón, a verdade é que é moi importante a transparencia para que
logo os nosos veciños que van falando por aí e que preguntan e tal, teñen dúbidas.
No obstante, eu xa lle dixen que si estamos de oferta e podemos solicitarnos a nós mesmos a
baixada de impostos, se non é así ao menos tamén poden mandarlle o Sr.Sánchez que nos baixe
algo os impostos, porque levamos 16 impostos aumentados: o Iva das bebidas azucaradas, as
primas de seguros do 6 ao 8, o imposto de inmatriculación que agora é 1000 euros máis caro, aos
plans de pensións que as aportacións pasaron de 6000 a 2000, o catastro subiu, o imposto a
plásticos no reutilizables, por certo, aínda que eso aumentou a empresa de plástico do pai de
Sánchez, “caso playbol” levou 13000 euros de subvención. O IRPF que tamén subiu 2 puntos
porcentuais no segundo tramo, subida de 3,5 puntos no patrimonio, subida de 3 puntos nas rentas
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de capital, mogollón de impostos, de feito se buscan calquera de vostedes Sr.Pita, “datos agencia
tributaria xuño 2022 do 30 de xuño”, ou buscan no móbil, verá un resumo impresionante.
A recadación total de maio, ata maio leva unha suba dun 27,6% frente a maio de 2021. O Iva en
maio subiu un 34,3% , a recadación de impostos especiais onde vai a luz…e hidrocarburos subia
dun 11, 9% en maio. De feito a recadación do Iva de xaneiro a maio subiu un 21,4%.
Según o mesmo informe do Ministerio de Facenda, levamos unha recadación extra de xaneiro a
maio de 15 559 millóns de euros a maiores do máximo.
Se quere tamén, porque dirá, no, o goberno fai axudas pois si xunta a rebaixa do tipo de Iva en
electricidade según o Real Decreto Ley 12/ 2021 ou de impostos especiais sobre a electricidade
según o 17/2021 é o imposto e a supresión do imposto do valor de enerxía eléctrica. Según tamén
o 17 /2021 no total son 3.695.000 millóns de euros, é decir, que o seu partido, o partido que nos
goberna a todos fai un atraco a mano armada a todos os españois de 11.864 millóns de euros. E
ven aquí a falar de que o porto de Ferrol que depende do seu goberno baixe taxas, a ver que taxas
son.
Vólvolle a decir, que creo que hai cousas máis importantes e ao mellor neso coincido co
Sr.Guillermo, e creo que a moción ten moitos puntos non estables e que si que grazas por facernos
recordar o tema das confrarías e productos do mar . Moitas grazas.
-Sr.Pita Breijo: bueno, pouco que decir máis, o que se solicita é eso, reducir as taxas, a prestación
de servizos por parte da autoridade portuaria, que se centre na actividade que se ten que centrar
que é na producción industrial e bueno, esperemos que votedes a favor e que sigan na liña de
reducción non só a autoridade portuaria, senón a Xunta de Galicia, Portos de Galicia tamén que
tome a medida neste sentido, a rebaixa de taxas e servicios.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: Abstencións 10
PP: Abstencións 6
PSdeG-PSOE: A favor 2
BNG: A favor 2
17º.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES
Non se presentaron.
18 º.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACION DE CONTA RESOLUCIÓNS
ÓRGANOS DE GOBERNO. - Dáse conta das resolucións do mes de xuño de 2022 : Do
01/06/2022 ata o 16/06/2022
ORGANO
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

EXTRACTO
PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DE TRÁFICO
PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DE TRÁFICO
RA APROBAR DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS
LIQUIDACION S.SOCIAL MES SETEMBRO 2021 CCC
15111826525
RA APROBAR DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS
LIQUIDACION S.SOCIAL MES SETEMBRO 2021 CCC
15100547748
RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022
RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022
RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022
AMPLIACION DO LOCAL SOCIAL DE SAN MATEO
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE
VARIAS ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DA
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS, DENTRO DO

FECHA
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022

NUMERO
1.426
1.427
1.428

01/06/2022

1.429

01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022

1.430
1.431
1.432
1.433
1.434
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ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
SERVIZO DE TRABALLOS TÉCNICOS PARA A
REALIZACIÓN DE DISTINTOS OBRADOIROS EDUCATIVOS,
DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO Á
EDUCACIÓN
SERVIZO DE TRABALLOS TÉCNICOS PARA A
REALIZACIÓN DE DISTINTOS OBRADOIROS EDUCATIVOS,
DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO Á
EDUCACIÓN
RA XEFE NEGOCIADO TRAMITACION
RA CESE FUNCIONARIO INTERINO BOMBEIROCONDUCTOR POR COBERTURA PRAZA
SERVIZO DE TRABALLOS TÉCNICOS PARA A
REALIZACIÓN DE DISTINTOS OBRADOIROS EDUCATIVOS,
DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO Á
EDUCACIÓN
REPARACION ASFALTICA NOS CAMIÑOS DE SABIN,
MOSTEIRO, AS AGRAS, AGRANDE, VILACORNELLE, OS
CALVOS E VILAR
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE
VARIAS ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DA
ALIMENTACIÓN, DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
FORMACIÓN
REGULARIZACION DE ALINEACION DEN ESTRADA DE
CASTELA, 278-286
DOCUMENTACION PARA CESION DE DEREITOS DE COBRO,
FACTURAS 2022-23 E 2022-24
CF_CURSOS DE FORMACION 2022
DD_DIETAS E DESPRAZAMENTOS
AX_RENOVACION PERMISO DE CONDUCIR
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA:
ANO 2022
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA:
ANO 2022
SUBSTITUCIÓN SRA.ALCALDESA DO 07 AO 10 DE XUÑO DE
2022 (AMBOS INCLUSIVE)
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE
VARIAS ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DA
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS, DENTRO DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
CONVENIO NOMINATIVO EN MATERIA DE ACCION
SOCIAL CON PAGO ANTICIPADO COA ASOCIACIÓN DE
PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICOSOCIAIS
(ASPANEPS) PARA O ANO 2022
CONVENIO NOMINATIVO EN MATERIA DE ACCION
SOCIAL CON PAGO ANTICIPADO COA ASOCIACION
DIGNIDAD PARA OA ANO 2022
PRESENTACION DE ACUERDO DE TANSMISION DE
DERECHO DE COBRO FRENTE AL CONCELLO DE NARON
EXPEDIENTE DE MATRIMONIO CIVIL OFICIADO POR
JAVIER MARÍA PEREIRA BECEIRO O 04/06/2022
COLOCACIÓN DE MESA INFORMATIVA (PARTIDO
POLÍTICO VOX) O 04/06/2022
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA:

01/06/2022

1.435

01/06/2022

1.436

01/06/2022
01/06/2022

1.437
1.438

01/06/2022

1.439

02/06/2022

1.440

02/06/2022

1.441

02/06/2022

1.442

02/06/2022

1.443

02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022

1.444
1.445
1.446
1.447

02/06/2022

1.448

02/06/2022

1.449

02/06/2022

1.450

02/06/2022

1.451

02/06/2022

1.452

02/06/2022

1.453

02/06/2022

1.454

03/06/2022

1.455

03/06/2022

1.456
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ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA

ANO 2022
REPARACION DE PAVIMENTO E REFORZO DE RODADURA
EN CAMIÑOS DA ZONA RURAL. LOTE 2: REFORZO DE
RODADURA EN CAMIÑOS DE PEDROSO, SEDES, CASTRO E
SAN XIAO
RA S/APROBAR COMPLEMENTO DE IT MARIA RAQUEL
LOPEZ LOPEZ
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION MASCARILLA
COVID NA ESTRADA DE CEDEIRA FEAL 150
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID REUNION
RS_RECOÑECEMENTO SERVIZOS PRESTADOS
AMPLIACION DO LOCAL SOCIAL DE SAN MATEO
AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA
DE SEDES - O PEREIRO
NF_ NOMEAMENTO INTERINAXE POR PROGRAMA EDUSI
ADMINISTRATIVO
RA DENEGACION COMISION SERVICIOS FUNCIONARIO
POLICIA LOCAL (SERGIO ACEÑA BERLANGA)
III EDICIÓN DO GULLIVER FEST
CONVENIO NOMINATIVO EN MATERIA DE ACCION
SOCIAL CON PAGO ANTICIPADO 2021 CON TEIMA DOWN
FERROL
CONVENIO NOMINATIVO EN MATERIA DE ACCION
SOCIAL CON PAGO ANTICIPADO COA ASOCIACION DE
PARKINSON DE FERROL PARA O ANO 2022
EXPTE. COMPENSACION DEBEDAS/CREDITOS
CONCORRENTES. TERCEIRO: MAPFRE ESPAÑA, CIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, SA (A28141935)
AUTORIZAR EXPEDICION DE INFORME REALIZADO POLA
POLICIA LOCAL POR ACCIDENTE DE TRAFICO 101/22.
AUTORIZAR A EXPEDICION DE INFORME DA POLICIA
LOCAL POR ACCIDENTE DE TRAFICO 102/22
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
REFORZO DE RODADURA NO CAMIÑO DE CIMADEVILA CANTEIROS (O VAL)
CL_CONTRATACION LABORAL TEMPORAL OFICINA DE
TURISMO
RECUPERACION DE SUELO URBANO PARA USOS
PUBLICOS AMABLES CON EL MEDIO AMBIENTE:
APERTURA URBANA Y DISFRUTE DEL ENTORNO DE LA
RIA
RA S/APROBAR IT_INCAPACIDADE TEMPORAL MARIA
YOLANDA MARTINEZ GARCIA 2022
RA S/APROBAR COMPLEMENTO INCAPACIDADE
TEMPORAL BRUNO GONZALEZ MAURIZ

03/06/2022

1.457

03/06/2022

1.458

03/06/2022

1.459

03/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022

1.460
1.461
1.462
1.463

06/06/2022

1.465

06/06/2022

1.466

06/06/2022
06/06/2022

1.467
1.468

06/06/2022

1.469

06/06/2022

1.470

06/06/2022

1.471

06/06/2022

1.472

06/06/2022

1.476

06/06/2022

1.477

06/06/2022

1.478

06/06/2022

1.479

06/06/2022

1.480

06/06/2022

1.481

06/06/2022

1.482

06/06/2022

1.483

06/06/2022

1.484

07/06/2022

1.485

07/06/2022

1.486

07/06/2022

1.487

07/06/2022

1.488

07/06/2022

1.489
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ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA

RA S/ APROBAR PERFECCIONAMENTO DE TRIENIOS
P.FUNCIONARIO EFECTOS 01/06/2022
IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION MASCARILLA
COVID NA ESTRADA DE CASTELA - ROTONDA DE
FREIXEIRO
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
AUTORIZACION CIRCULACION DE TRANSPORTE
ESPECIAL
RESOLUC. INICIO PROCEMENENTO SANCIONADOR DE
TRAFICO
RESOLUC. INICIO PROCEMENENTO SANCIONADOR DE
TRAFICO
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE
DÚAS ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DE IDIOMAS,
DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
RECUPERACION DE SUELO URBANO PARA USOS
PUBLICOS AMABLES CON EL MEDIO AMBIENTE:
APERTURA URBANA Y DISFRUTE DEL ENTORNO DE LA
RIA
NF_NOMEAMENTO FUNCIONARIO INTERINO
SUBSTITUCION TRANSITORIO (PATERNIDADE DE ROI
PANTIN)
RESOLUCIÓN ALCALDÍA DESESTIMACIÓN DA
SOLICITUDE DE INSTALACIÓN DE PROGRAMAS
INFORMÁTICOS PARA O PROGRAMA INTEGRADO DE
EMPREGO
RA MODIFICATIVA DA RA PER16I1Z9 EN RELACION AO
NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS E PERSOAL LABORAL
CONCELLO E PADROADO CULTURA
CONVENIO NOMINATIVO EN MATERIA DE ACCION
SOCIAL CON PAGO ANTICIPADO 2021 COA FUNDACION
INGADA
SOLICITUDE PRESTACION ECONOMICA, Vilela García.
María Angeles
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE
VARIAS ACCIÓNS FORMATIVAS CON CERTIFICACIÓNS
UNE, DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
FORMACIÓN
APROBACIÓN DO EXPEDIENTE URBANIZACION DA RUA
DE NOVA APERTURA ENTRE A RUA CELSO EMILIO
FERREIRO E AVENIDA CATALUÑA
RECOÑECEMENTO OBRIGA DE GASTO LIQUIDACIÓN
PROGRAMA XANTAR NA CASA 1º TRIMESTRE 2022
RECOÑECEMENTO OBRIGA DE GASTO LIQUIDACIÓN

07/06/2022

1.490

07/06/2022

1.491

07/06/2022

1.492

07/06/2022

1.493

07/06/2022

1.494

07/06/2022

1.495

07/06/2022

1.496

07/06/2022

1.497

07/06/2022

1.498

07/06/2022

1.499

07/06/2022

1.500

07/06/2022

1.501

08/06/2022

1.502

08/06/2022

1.503

08/06/2022

1.504

08/06/2022

1.505

08/06/2022

1.506

08/06/2022

1.507

09/06/2022

1.508

09/06/2022

1.509

09/06/2022

1.510

09/06/2022

1.511

09/06/2022

1.512
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ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA

PROGRAMA XANTAR NA CASA 4º TRIMESTRE 2021
AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE
FERRERÍAS-PRADOS
APROBACIÓN DO EXPEDIENTE PARA A CONTRATACIÓN
DO SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO
DE VARIAS ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DA
INDUSTRIA DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
FORMACIÓN
OEP_ CONSERXE (OEP 2021)
CONVENIO EN MATERIA DE ACCION SOCIAL CON PAGO
ANTICIPADO 2021 COA ASOCIACION NOSA SEÑORA DE
CHAMORRO
CONVENIO NOMINATIVO EN MATERIA DE ACCIÓN
SOCIAL CON PAGO ANTICIPADO PARA 2021 CON ASFEDRO
CONVENIO NOMINATIVO EN MATERIA DE ACCION
SOCIAL CON PAGO ANTICIPADO 2021 CON ASPERGER
R.A. DE FIN DE ALEGACIÓNS E PROC REINTEGRO NARÓN
IMPULSA
XUNTANZA DO SINDICATO COMARCAL DE PENSIONISTAS
O DÍA 11/06/2022 NO PASE MARÍTIMO DE XUVIA
RESERVA VIA PUBLICA
AUTORIZAR RESERVA VIA PUBLICA
AUTORIZAR RESERVA VIA PUBLICA
AUTORIZAR RESERVA VIA PUBLICA
AUTORIZAR RESERVA VIA PUBLICA
AUTORIZAR RESERVA VIA PUBLICA
AUTORIZAR RESERVA VIA PUBLICA
AUTORIZAR RESERVA VIA PUBLICA
AUTORIZAR EXPEDICION DE INF. POLICIA LOCAL
EXPTES SANCIONADOR DE TRAFICO
SUBVENCION, DE AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL, NO MARCO DO PLAN DE
MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A
PARCELAS AGRICOLAS 2021-2022
PR_SOLICITUD CONTINUACION RECOÑECEMENTO
CARREIRA HORIZONTAL
HABILITACION DE APARCADOIROS DE PROXIMIDADE (A
GANDARA E PIÑEIROS)
RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022
RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022
RA S/ APROBAR PROGRESION CARREIRA E INCREMENTO
C.PRODUTIVIDADE JOSE MARIA SANCHEZ ABRUÑEDO
EFECTOS 01/06/2022
RA S/ APROBAR PROGRESION CARREIRA E INCREMENTO
C.PRODUTIVIDADE MARCOS PITA LOPEZ EFECTOS
01/06/2022
RA S/ APROBAR COMPLEMENTO DE IT MARIA JOSE
GONZALEZ GRANDAL
RA S/ APROBAR COMPLEMENTO DE IT MARIA LOPEZ
PARDO
RA S/ APROBAR COMPLEMENTO DE IT LUIS GARCIA
LOPEZ
RA S/ APROBAR NOMINAS COMPLEMENTARIAS E
DIFERNCIAS MAIO 2022 MARIA YOLANDA MARTINEZ
GARCIA
RA CESE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO POR
COBERTURA REGULAMENTARIA POSTO
(ADMINISTRATIVO/A)
RA CESE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO POR
COBERTURA REGULAMENTARIA POSTO (TECNICO
INFORMATICO)

09/06/2022

1.513

09/06/2022

1.514

09/06/2022
09/06/2022

1.515
1.516

09/06/2022

1.517

09/06/2022

1.518

09/06/2022

1.519

09/06/2022

1.520

09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
10/06/2022

1.521
1.522
1.523
1.524
1.525
1.526
1.527
1.528
1.529
1.530
1.531

10/06/2022

1.532

10/06/2022

1.533

10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022

1.534
1.535
1.536

10/06/2022

1.537

10/06/2022

1.539

10/06/2022

1.540

10/06/2022

1.541

10/06/2022

1.542

10/06/2022

1.544

10/06/2022

1.545

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES PARA O
FOMENTO DO TELETRABALLO
RA S/APROBAR PAGO HORAS EXTRAS PABLO FREIJOMIL
MAIO 2022 NA NOMINA DE XUÑO 2022 (CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CO CONCELLO DE ARTEIXO)
RA APROBAR PAGO SUBVENCION SANITARIA NOMINA P
LABORAL XUÑO 2022
RA S/ APROBAR PROGRESION CARREIRA E INCREMENTO
C.PRODUTIVIDADE SIMON CABARCOS NOVAS EFECTOS
01/06/2022
RA S/ APROBAR PROGRESION CARREIRA E INCREMENTO
C.PRODUTIVIDADE JOSE LOUREDA PEREEZ EFECTOS
01/06/2022
DD_DIETAS E DESPRAZAMENTOS
DD_DIETAS E DESPRAZAMENTOS
DD_DIETAS E DESPRAZAMENTOS
SERVIZO DE TRABALLOS TÉCNICOS PARA A
REALIZACIÓN DE DISTINTOS OBRADOIROS EDUCATIVOS,
DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO Á
EDUCACIÓN
SX_SUBSTITUCION XEFES DE SERVIZO
RS_RECOÑECEMENTO SERVIZOS PRESTADOS
RS_RECOÑECEMENTO SERVIZOS PRESTADOS
SUBSTITUCION XEFE SERVIZO INTERVENCION E
FACENDA 15/06/2022
SUBSTITUCIONS INTERVENTORA XERAL 17 AO
29/XUÑO/2022
RESOLUCIÓN APROBACIÓN XUSTIFICACIÓN
SUBVENCIÓNS DEPORTIVAS 2021 CON IMPORTE INFERIOR
A 3000 €
CONTRATO DE SERVIZO DE COLABORACION NA XESTION
TRIBUTARIA E RECADATORIA DA TAXA RSU
RESOLUCION SANCIONADORA DE TRAFICO
RESOLUCION SANCIONADORA DE TRAFICO
SOLICITUD PRESTACION ECONÓMICA , DÍAZ PRIETO,
MARÍA.
ACCESIBILIDADE NO EDIFICIO DO XULGADO DE NARÓN
(ANTIGO CONCELLO)
CL_CONTRATACION LABORAL TEMPORAL EXPERTO
DOCENTE AFD ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS
NO DOMICILIO (21.02.2022 A 11.04.2022 e 12.04.2022 a
14.06.2022)
INCICIO PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRAFICO
PLATAFORMA ÚNICA EN RÚAS LUÍS DE GÓNGORA E
ESPRONCEDA
RS_RECOÑECEMENTO DESERVIZOS PRESTADOS COMO
FUNCIONARIA DE CARREIRA
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA:
ANO 2022
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA:
ANO 2022
PRESTACION ECONOMICA PARA NECESIDADES
URXENTES , CONDE ELIAS, DANIEL.
SOLICITUDE PRESTACION ECONOMICA. Marín Rodriguez,

10/06/2022

1.546

13/06/2022

1.547

13/06/2022

1.548

13/06/2022

1.549

13/06/2022

1.550

13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022

1.551
1.552
1.553
1.554

13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022

1.555
1.556
1.557
1.558

13/06/2022

1.559

13/06/2022

1.560

13/06/2022

1.561

13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022

1.562
1.563
1.564

14/06/2022

1.565

14/06/2022

1.566

14/06/2022
14/06/2022

1.567
1.568

14/06/2022

1.569

14/06/2022

1.570

14/06/2022

1.571

14/06/2022

1.572

14/06/2022

1.573
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ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA

Javier.
EXPTE. COMPENSACION OFICIO DEBEDAS/CREDITOS
CONCORRENTES. TERCEIRO: AXA SEGUROS GENERALES,
SA (A60917978)
ACONDICIONAMENTO DO EDIFICIO DE SERVICIOS DA
FEIRA DO TRECE
RA CESE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO POR
COBERTURA REGULAMENTARIA DA PRAZA (ADL)
RA CESE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO POR
COBERTURA REGULAMENTARIA DO POSTO (PEON
DESINFECCION GANDO)
RA CESE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO POR
COBERTURA REGULAMENTARIA DO POSTO (PEON
DESINFECCION E LIMPEZA)
RA CESE PERSOAL LABORAL INDEFINIDO NON FIXO POR
COBERTURA REGULAMENTARIA DA PRAZA
(NORMALIZADORA LINGUISTICA)
RA PAGAMENTO LIQUIDACION ANUNCIO DOGA BASES
XERAIS E ESPECIFICAS XEFATURA SECCION TESOURERIA
RA S/APROBACION PAGO IRPF MODELO 111 LIQUIDACION
MAIO/2022
RA S/APROBAR PAGO HORAS EXTRAS SPEIS ABRIL 2022
NA NOMINA DE XUÑO 2022
LIQUIDACION FOTOCOPIAS DENUNCIA POR BENESTAR
ANIMAL
DELEGACIÓNS DO XEFE DO SERVIZO
PROPOSTA DE DEVOLUCION A DEPUTACION
PROVINCIAL DE A CORUÑA DAS ENTREGAS A CONTA
DOS MESES DE XULLO E AGOSTO/2022 ABONADAS
ANTICIPADAMENTE O 10.05.2022
FIN DE CURSO DO CRA DE SEDES O 16/06/2022
ACORDO DE TRANSMISION DE DEREITO DE COBRO.
CEDENTE:MANTIDO, SL // CESIONARIO ABANCA
CORPORACION BANCARIA SA
RA ADHESION CONVENIO FEGAMP USC PRACTICAS
ESCOLA UNIVERSITARIA DE TRABALLO SOCIAL
RA PRACTICAS MASTER UNIVERSITARIO PREVENCION
RISCOS LABORAIS E RISCOS COMUNS (UNIVERSIDADE DA
CORUÑA)
NARÓN IMPULSA, PROGRAMA DE SUBVENCIÓN ÁS
EMPRESAS E AUTÓNOMOS DE NARÓN
NARÓN IMPULSA, PROGRAMA DE SUBVENCIÓN ÁS
EMPRESAS E AUTÓNOMOS DE NARÓN
NARÓN IMPULSA, PROGRAMA DE SUBVENCIÓN ÁS
EMPRESAS E AUTÓNOMOS DE NARÓN
NARÓN IMPULSA, PROGRAMA DE SUBVENCIÓN ÁS
EMPRESAS E AUTÓNOMOS DE NARÓN
NARÓN IMPULSA, PROGRAMA DE SUBVENCIÓN ÁS
EMPRESAS E AUTÓNOMOS DE NARÓN
NARÓN IMPULSA, PROGRAMA DE SUBVENCIÓN ÁS
EMPRESAS E AUTÓNOMOS DE NARÓN
NARÓN IMPULSA, PROGRAMA DE SUBVENCIÓN ÁS
EMPRESAS E AUTÓNOMOS DE NARÓN
NARÓN IMPULSA, PROGRAMA DE SUBVENCIÓN ÁS
EMPRESAS E AUTÓNOMOS DE NARÓN
ELABORACION DE VIDEO DIVULGATIVO Y ENTREGA DE
INFORMACION GRAFICA DURANTE LA REHABILITACION
DEL MOLINO DE XUVIA
RA S/APROBAR PROPOSTA RESOLUCION COMPLEMENTO
IT JOSE LUIS DIAZ VEIGA
PR_SOLICITUDE SERVIZOS PRESTADOS PARA EFECTOS
HOMOLOGACION CARREIRA PROFESIONAL

14/06/2022

1.574

15/06/2022

1.575

15/06/2022

1.576

15/06/2022

1.577

15/06/2022

1.578

15/06/2022

1.579

15/06/2022

1.580

15/06/2022

1.581

15/06/2022

1.582

15/06/2022

1.584

15/06/2022
15/06/2022

1.585
1.586

15/06/2022
16/06/2022

1.587
1.588

16/06/2022

1.589

16/06/2022

1.590

16/06/2022

1.591

16/06/2022

1.592

16/06/2022

1.593

16/06/2022

1.594

16/06/2022

1.595

16/06/2022

1.596

16/06/2022

1.597

16/06/2022

1.598

16/06/2022

1.599

16/06/2022

1.600

16/06/2022

1.601

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
ALCALDIA
ALCALDIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

NF_INTERINAXE ADMINISTRATIVA PROGRAMA
FIRMADOC
CL_CONTRATACION LABORAL TEMPORAL EXPERTO
DOCENTE AFD ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS
NO DOMICILIO (21.02.2022 A 11.04.2022 e 12.04.2022 a
14.06.2022)
OEP_CONSERXE LIBRE (2021)
RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022
EXPTES SANCIONADORES DE TRAFICO

16/06/2022

1.602

16/06/2022

1.603

16/06/2022
16/06/2022
16/06/2022

1.605
1.606
1.607

19º.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS
-Sra.Ledo Díaz: ben, anunciouse por parte do goberno que seguramente en setembro ou a finais de
agosto esté a obra rematada, o Muíño de Xuvia. Nós estivemos mirando os pregos porque é
verdade que se fala de que non vai poder funcionar, aínda que se coloque un novo rodicio e todas
as pezas para que funcione cando nos pregos se fala de que se restaure como estaba no inicio. Nós
entendemos que así deberá de ser pero a pregunta é a seguinte: vai licitar o Concello de Narón para
restaurar, pedirlle á Xunta de Galiza e Medio Ambiente que quiten todos eses lodos que
impedirían o funcionamento dun rodicio, porque se non funciona e sigue rodeado de todos eses
lodos, non se poden abrir as comportas ou non funciona, ao final o que se fai é estropear unhas
pezas que son determinantes para poder decir que inauguramos o muíño de Xuvia con todas as
condicións.
Logo queríamos preguntar para ter máis información, sobre as empresas de buses eléctricos, que
escoitando en youtube ao portavoz municipal de Terra Galega, vin que estaba a piques e non temos
esa información, se nos podedes informar máis de cómo vai ou se é posible que esa empresa china
se asente definitivamente en Río do Pozo.
E fixen unha pregunta antes sobre os colectores da Gándara e porque non se estaban colocando
unha parte importante nun barrio moi populoso do noso concello os novos colectores todavía.
Queríamos ter esa información. Tamén a pedimos por Rexistro, porque no barrio da Gándara está a
haber esa situación e hai denuncias de que é necesario modificar xa os vellos, bueno, que se
colapsa e se podemos ter resposta.
E logo a última pregunta: na reforma da rúa Marcial Calvo que se fixo co POS e que era unha
inversión necesaria e se hai a posibilidade ou porque non se fixo, tamén explicación de por que na
zona do local de piragüismo ao lado do colexio Jorge Juan, se puxo banda amarela de que non se
pode aparcar, entendo porque é unha zona de paso ademáis de xente nova. Por que se optou a
poñer unha banda amarela e non anchear esa acera que xa os coches igualmente agora non poden
aparcar polo menos nunha parte. Pode haber unha parte de carga e descarga na Jorge Juan porque
se amplía moito, pero si que era interesante porque aí se xuntan moitos nenos e nenas e rapaces e
rapazas que en vez de estar na estrada, estiveran na beirarrúa agora que está prohibido aparcar
nela.
-Sr.Pereira Beceiro: grazas Sra.alcaldesa.
Nestas datas tamén nos chegaron algunhas preguntas de veciñas e veciños de aquí de Narón. Entón
sobre o tema da festa da exaltación da ameixa, queríamos preguntar cal foi a confraría onde ser
mercou o produto, para respostarlle ás persoas que nos fixeron esta pregunta, o prezo do mesmo e
cal foi o criterio de selección para elixir unha confraría ou outra. Moitas grazas.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa.
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Dende o noso grupo, o 10 de setembro do ano 2021, metemos por Rexistro un escrito -número de
Rexistro 17.453- solicitando que se reparara a rúa Ortega e Gasset xunto coa limpeza de
beirarrúas. Tras 10 meses dese Rexistro non tivemos contestación e comprobamos que a rúa está
na mesma situación. Cando se vai a reparar e acondicionar esa rúa?
Teño máis preguntas: acaban de rematar unhas obras nas rúas Luis de Góngora e Espronceda e na
Travesía Río Freixeiro e nos gustaría saber como van a solventar a problemática de accesibilidade
que quedou en determinados portais e máis tamén a reducción que houbo de aparcamentos así
como a colocación de árbores diante das fiestras, que dentro de un par de anos teremos problemas
para poder saír á fiestra.
E tamén, nunha praza de aparcamento para persoas con mobilidade reducida, pois lle plantan unha
árbore diante para que lle sexa máis complicado aparcar. Gustaríanos que alguén nos contestara
como pretenden solventar eses problemas desa obra.
Outra pregunta: o concello recibe unha axuda por parte da Deputación de A Coruña, de 14.420
euros para o sector das orquestas e das verbenas co PEL concellos. Gustaríanos saber cal vai ser a
distribución deses 14.420 euros, a onde se van destinar, a que verbenas do Concello se van a
destinar e como vai ser o reparto.
E tamén pedimos o 21 de xullo deste mes informes sectoriais sobre a rehabilitación do Muíño de
Xuvia, concretamente o de Augas de Galicia e de Patrimonio. Cando nos van entregar eses
documentos? Estamos á espera de que nolos entreguen. Pasaron os 5 días e gustaríanos telos en
tempo e prazo.
Tamén nos gustaría que nos informara de cómo van as xestións para o tema dos okupas na zona de
Santa Icía. Se hai algún avance, se se fixo algo sobre ese tema.
E referente a uns documentos que lle pedimos, unha copia da memoria para a reparación de viais
públicas por importe de 90 000 euros, máis unha copia da memoria da construcción de bases
contedores de resíduos sólidos urbanos, na zona rural por 48.000 euros.
De verdade nos gustaría que nos tomaran en serio, no.
E cando pidamos unha memoria que non nos presenten unha folla cunha cantidade. Creo que a
responsabilidade do goberno é importante e, neste caso, a oposición queremos informarnos e
temos que informarnos. Ou cando lle pedimos o dos contedores, que falen das parroquias e que nin
apareza a ubicación. Por 48.000 euros.
Creo que estamos falando de diñeiro público que debe ser tratado como tal e que se debe facer
unhas obras e unhas memorias onde se recolla exactamente onde se van facer as obras. Porque
home, a min que se me diga que se van facer soportes na parroquia de Sedes ou na parroquia do
Val, e non me di onde, pois complicado o temos, eh. Cantos van facer nos 48.000 euros? Vostede
sábeo Sr.Santalla? Me podería contestar? Porque me imaxino que vostede sabe, cantos van facer.
20 ou 50? Ou 125? Creo que é importante. Esperemos que co regulamento que aprobemos hoxe
teña boas iniciativas para que sexa máis transparente para todo o que se poida facer neste concello.
E referente á zona rural hai un descontento xeneralizado pola falta de compromiso do goberno
local pola limpeza no desbroce de todos eses viais no rural.
Vostedes anunciaron a bombo e platillo que este ano incluso ían pasar 8 veces. Gustaríanos saber
de verdade, por onde se pasaron as 8 veces, podemos quedarnos en 5, tamén nos valdría. Porque os
veciños non ven ese resultado. Aquí facemos moita propaganda, moita publicidade, nos medios
pero despois a realidade dos servicios é moi distinta na rúa.
Por tanto, lles pedimos que se apliquen e que se faigan as cousas como se deben facer. Esa é a
verdade do que está pasando. Non o decimos nós, o di a xente, os veciños son os que nolo
transmiten. E lles podería pasar, 100 fotos serían poucas. Si Natalia si, si é certo. Se queres oie,
teño o móvil aquí. Despois quedamos, un minuto e chas ensino.
Si, son preguntas, pero non fagan xestos vostedes nin falen.
Nada máis, Sra.alcaldesa, me gustaría que contestara a todas estas preguntas e que de verdade, os
delegados responsables de cada área que cumplan co seu traballo como corresponde a un
estamento público como é o concello de Narón. Nada máis e moitas grazas.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
RESPOSTAS SRA. ALCALDESA
-Muíño de Xuvia, o que decía Olaia. A día de hoxe non temos constancia de que non vaia a
funcionar. De que non vaia abrir, é decir, nosoutros aínda tiñamos unha reunión coa dirección de
obra e coa empresa adxudicataria o mércores, bueno a semana pasada, donde a día de hoxe eso non
existe. E dicir, si que hai máis lodos que non lles gusta a Augas de Galicia que se chamen así, que
si que hai máis acopio de material sólido do río do que se contaba inicialmente, pero non quere
decir que a día de hoxe vaia a funcionar.
Si é así de todas maneiras, si que faremos un proxecto posterior para poder facelo. Pero a día de
hoxe, a última noticia que temos, e que como mínimo en 2 das moas si que vai entrar, como
mínimo, son 4, e en 2 delas. Entón si tivesemos algunha información posterior o trasladaríamos e
evidentemente o espíritu desta rehabilitación é que funcione e que si por calquera circunstancia hai
algo que eso impida, evidentemente trataremos de solucionalo.
-E con respecto á empresa china, aínda tivemos unha xuntanza o xoves pasado (igual non é o
xoves, é outro día..) onde estivemos vendo os avances que teñen e nos estiveron contando cal é a
situación e están aquí, van estar durante máis tempo, estamos en contacto con eles, están vendo
como é a posibilidade desa implantación e eso está aí. Non é algo que dependa de nosoutros,
tamén non sei se o comunicaremos ou no porque logo si o comunicamos é que avanzamos e
facemos propaganda electoral a bombo e platillo e realmente o que estamos facendo é dar conta
das xestións que estamos facendo pero bueno, o diremos.
-Tema contedores: E non se colocaron na Gándara… faltan na Gándara e noutros sitios máis. A
medida que se vaian servindo os contedores se irán implantando. É algo que pasa habitualmente
nunha implantación nova e non é algo que sexa discriminatorio. Hai zonas en San Xiao que non
están e noutras zonas rurais que no, non é algo que nos chame moitísimo a atención,
evidentemente nos gustaría que estivesen todos colocados pero os prazos son os que son, e
estamos cumplindo ou están cumplindo .
-Marcial Calvo: na zona que é do colexio “Jorge Juan” é para o “bica e arrinca” e na outra parte si
que se fixo para tratar de que non estivesen tanto na rúa. E se está vendo a posibilidade que igual
se poñan bolardos ou non, que non somos partidarios de facelo, pero que se están tomando
medidas ao respecto. Non sei se me quedou algunha das que me fixeses, creo que no.
-Javier: non che poido responder con respecto á festa da ameixa, no momento que teña eses datos,
non os teño aquí, chos facilitaremos.
Con respecto a Ortega e Gasset está adxudicada, é decir, están adxudicadas unha serie de obras,
dentro delas Ortega e Gasset, logo existen as problemáticas e a situación de cada empresa, teñen
un prazo de execución de 6 meses, leva 2 meses adxudicada, está en prazo, estamos esperando e
incidindo en que fagan todos eses amaños pero entra dentro da vontade da empresa, dentro dese
cumprimento dos prazos que teñen, facelo antes ou non e entón esa é a situación. Cando decidan
iniciar, que aínda tivemos de feito unha reunión a semana pasada coa propia empresa a ver se o
facía o antes posible, pois como está en prazo pois aí está.
-Tema Luis De Góngora: que decía varias cousas que creo que non apuntei todas . Con respecto ás
obras están agora mesmo.. aínda onte estivo a dirección de obra pola tarde vendo para mellorar
algunhas das cousas, que plantamos árbores, si e trataremos de facelo en máis vías como foi en
Marcial Calvo por tratar de humanizar, por tratar de facer unhas rúas, non lle gustará a vostede
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pero créame que a nosoutros si, que trataremos de facelo tamén, escoitei que decían por aí que
podían entrar a roubar nas casas porque se subían, a ver, sexamos serios, quero dicir…..
Con respecto, creo que falaba dunha praza de aparcamento cunha árbore, é dicir, se non houbese a
árbore, habería outro coche, estaría igual. E de feito esa praza de aparcamento aínda ten máis
espazo do habitual porque ten un cebreado, é dicir, ten un cebreado, a praza de minusválidos e
logo a árbore, co cal creo que de sobras. De todas maneiras cumplen con todos os criterios técnicos
habidos e por haber de accesibilidade tanto as prazas de minusválidos como as beirarrúas como
todo. LLe gustará menos ou lle gustará máis, é unha iniciativa deste grupo de goberno de tratar de
facer rúas máis accesibles e máis humanizadas.
-Tema das verbenas: creo que vostede sabe como diputado que realmente o Concello de Narón
solicitou para facer unhas actuacións que se van a facer, e creo recordar, o día 27, no paseo de
Xuvia. É dicir, é algo que se permitía dentro das axudas das verbenas e así se vai a facer. Pedía uns
escritos que non lle respondimos, creo que todos están en prazo. A verdade que coa cantidade de
escritos que mandan, que temos unha persoa casi en exclusiva, a responderlle. E estamos en prazo,
porque de feito si que me consta e llo trasladarei, porque creo que levan milimetricamente mirado
se nos pasamos un día ou non. Entra dentro deses prazos e si que dixo o 21 de xullo , 5 días creo
que non pasaron.
-Xestión cos okupas: nosoutros fixemos, no que quedaramos, máis presencia policial reclamamos,
aínda estivemos falando o outro día que viña o delegado do goberno acompañado da subdelegada,
e volvemos a repetir o que xa tiveramos nesa reunión, máis presencia policial da Policía Nacional,
están facendo distintas actuacións que unhas delas por secreto policial ou como se denomine, non
nos contaron pero sei que constan e nosoutros estamos facendo ese requerimento das posibles
vivendas que son susceptibles de ocupación e que se fixo o requerimento para que se fixesen os
tapiados ou pechados pertinentes para evitalo.
-E os documentos que lle trasladamos son os que temos. É decir, para calquera adxudicación están
os técnicos municipais velando para que se fagan as cousas tamén ben. Entendo que como a veces
nos cuestionan, din que as cousas malas as facemos todos os políticos e as boas todas as fan os
técnicos. Neste caso seguimos no mesmo criterio, é dicir, os técnicos avalan, esa memoria que
existe é a que vale, é a que nosoutros lle trasladamos, non lle quitamos ningunha folliña.
-Zona rural: limpeza e desbroces. De verdade que a min, sempre me gusta tratar de mirar a un
concello do lado, ou non do lado, e cando vou a visitar un, tratar de traer o mellor para o noso
concello e copiar, se se pode facer, non sei se se pode decir ese término. Somos, creo, que un
exemplo de desbroces. É decir, a cantidade de pasadas que hai pola zona rural deste concello, a
min gustaríame que a contorna ou de donde queira que nos puidera decir si existen máis. E que me
diga que hai descontentos, é como todo, é dicir, evidentemente non todos neste mundo están
contentos por todo o que facemos. Pero eso non quita de que se estean facendo as cousas.
E de feito se está probando un método ou unha cousa nova que nos faga que as beirarrúas,
beirarrúas no que no hai, o máis próximo á calzada esté máis tempo libre, se está probando así, e si
funciona se vai implantar. Realmente que nos fale de deixadez nese sentido creo que…..non sei
como decilo, xa non vou facer máis calificacións.
E creo que nada máis. Non sei se me quedou algunha.
A verdade que anunciar a bombo e platillo, é dicir, todo o que facemos non é electoralista. Porque
nolo levan decindo dende que iniciamos esta lexislatura. Nosoutros traballamos para Narón e para
darlle a Narón o que queremos e evidentemente temos que comunicar o que facemos. É o que
estamos a facer día a día. Tratar de ter un Narón mellor.
Moitas grazas e moi bo día a todas e a todos.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levanta a xuntanza, sendo as 11:16 horas da
data indicada na cabeceira, en proba de todo o que se estende a presente acta que é asinada polo
Sra. alcaldesa comigo o secretario xeral que DÁ FE.
V. e pr.
F_FIRMA_96

F_FIRMA_4
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