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A  C  T  A  8/2018 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

– 22 AGOSTO DE 2018 – 

 

Na Casa do Concello, a vinte e dous de agosto de dous mil dezaoito, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do sr. alcalde, D. Rafael C. Sisto Edreira, co obxecto 

de celebrar a sesión extraordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 

ASISTENTES: 

Alcalde:  

D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

Concelleiros/as: 

D. Xosé Ignacio Iglesias Villar 

D. Xurxo Francos Liñares 

D.ª María del Pilar Pérez Fagil 

D. José Francisco Nanín Castro 

D. José Manuel Guerra Calvelo 

D. Antonio Reyes Sánchez Crespo 

D.ª Sofia Ferreiro Gaspar 

D.ª María Vázquez Rey 

D. Ignacio Manuel Arroyo Font 

D.ª María Dolores Nariño Facal 

D.ª Uxía Lemus de la Iglesia 

D. Roberto Moñino Gil 

D. Manuel Anxo Fernández Baz 

 

Non asiste/n, previa escusa: 

D.ª Concepción García Vázquez 

D. Jorge Juan Carballido Salgado 

D. Julio César Retis Vázquez 



 

Página 2 de 60 

 

Secretaria xeral:  

D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 

D.ª Mónica I. Lado Varela 

 

ORDE DO DÍA: 

1.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA MEMORIA 

SOBRE A VIABILIDADE DA XESTIÓN DIRECTA DO SERVIZO DE ESCOLAS 

INFANTÍS MUNICIPAIS E ESTUDO DE CUSTOS E SUBROGACIÓN DOS 

TRABALLADORES. 

 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o sr. alcalde, sendo as nove horas e cinco minutos, declara público e aberto o 

acto, pasando a tratar o asunto incluído na orde do día que figura na convocatoria, que 

é o seguinte: 

 

1.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA MEMORIA 

SOBRE A VIABILIDADE DA XESTIÓN DIRECTA DO SERVIZO DE ESCOLAS 

INFANTÍS MUNICIPAIS E ESTUDO DE CUSTOS E SUBROGACIÓN DOS 

TRABALLADORES. 

O sr. alcalde explica que, ao tratarse dun asunto non ditaminado, resulta preciso 

ratificar a súa inclusión na orde do día. Salienta que se trata dun Pleno extraordinario, 

cando en agosto normalmente non hai, aínda que dentro das previsións iniciais de 

cando foi a aprobación inicial xa se prevía que ia a ter que celebrarse este Pleno para 

estar en condicións de comezar a prestación directa do servizo, a 1 de setembro, en 

condicións de normalidade. 

 

Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus 

membros presentes (5 Son de Teo-ANOVA, 6 PP, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo 

mixto), acorda ratificar a inclusión do asunto na orde do día, de acordo cos 

artigos 82.3 e 97.2 do ROF e 31.2 do ROM. 
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O sr. alcalde da conta da proposición do 17 de agosto de 2018, que se recolle a 

continuación,  

“PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA 

SERVIZO DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 

Aprobación definitiva da Memoria sobre a viabilidade 

da xestión directa do servizo e estudo de custos e 

subrogación dos traballadores/as 

O Pleno municipal, na sesión ordinaria celebrado o 27 de xuño de 2018, acordou 

manifestar a vontade do concello de asumir a xestión directa do servizo das Escolas 

Infantís Municipais a partir do 1 de setembro de 2018, iniciando o proceso 

administrativo con ese obxectivo, ademais de declarar a vontade de que o concello 

asuma a subrogación das traballadoras salvagardando os dereitos recollidos no seu 

convenio e como medio de dar continuidade e estabilidade ao servizo. 

A tal fin, a Alcaldía dispuxo a creación dunha Comisión político-técnica que elaborase 

un estudo de custos que permitise valorar a viabilidade de asumir a xestión directa das 

escolas infantís municipais.  

Vista a memoria elaborada pola citada Comisión, de xullo de 2018, e o informe de 

intervención sobre a mesma, do 19 de xullo, o Pleno da Corporación na sesión 

ordinaria celebrada o 26 de xullo de 2018 acordou aprobar inicialmente a Memoria 

sobre a viabilidade da xestión directa do servizo e estudo de custos das Escolas 

infantís municipais e sometela a exposición pública por prazo de 15 días naturais, 

durante os cales os particulares e entidades poderían formular observacións, de 

conformidade cos artigos 22.2 f) e 86 da LRBRL e 97 do TRRL. 

Considerando que o correspondente anuncio de exposición pública foi publicado no 

taboleiro de anuncios do concello e na web municipal (27/07/2018) e no Boletín Oficial 

da Provincia (30/07/2018). 
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Considerando que, segundo o informe da administrativa dos servizos xerais do 

concello, do 16 de xullo de 2018, durante o período de información pública non se 

formularon alegacións. 

Considerando que, á vista do informe de secretaría do 13 de xullo de 2018, mediante 

escrito do 19 de xullo de 2018 remitiuse á Vicepresidencia e Consellería de 

Presidencia, Administracións públicas e Xustiza da Xunta de Galicia solicitude de 

informe da administración competente en razón de materia no que se sinale a 

inexistencia de duplicidade e informe da Consellería de Facenda sobre a 

sustentabilidade financeira da competencia en cuestión (SIR 201889000000216), para 

o que se remitiu documentación complementaria o 24 de xullo (SIR 

201889000000222), sen que ata o momento se teña recibido contestación. 

Visto o escrito do 30 de xullo de 2018 remitido por Aurora, Pilar y Ana SL (rex. entrada 

núm. 5683, do 30/07/18) no que, en resposta ao escrito municipal do 2 de xullo, achega 

a documentación sobre o persoal da empresa que desempeña traballos de distinta 

categoría profesional nas Escolas Infantís do concello de Teo e o escrito presentado 

pola traballadora Dna. Laura Neira Dono (rex. entrada nº 201899900000157, do 13 de 

agosto) de cese voluntario como traballadora de Aurora, Pilar y Ana S.L.. 

Vistos o informe de secretaría, do 17 de xullo, incorporado ao expediente. 

Considerando que, con data de 31 de agosto de 2018 remata a vixencia do contrato 

para prestación de servizo, mediante concesión, das ESCOLAS INFANTÍS 

MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO entre a entidade “Aurora, Pilar y Ana SL” e o 

concello de Teo, formalizado o 11 de agosto de 2016. 

Considerando que, a tramitación dun procedemento de contratación para a formalizar 

un novo contrato que permitira dar continuidade a xestión, indirecta, do servizo viuse 

afectada por unha serie de circunstancias sobrevidas, postas de manifesto na proposta 

da alcaldía do 15 de xuño de 2018 que dou lugar ao acordo plenario do 27 de xuño de 

2018, que, en conxunto, impedían o cumprimento dos prazos imprescindibles para un 

servizo con garantías, circunstancias relacionadas fundamentalmente coa entrada en 

vigor, o 9 de marzo de 2018, da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do sector 
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público (BOE do 09/11/2017) e coas novas esixencias desta (licitación electrónica, 

informe da oficina nacional de avaliación, esixencia de novos trámites, eliminación do 

contrato de xestión de servizos, substituído polo contrato de concesión de servizos, 

etc).  

Considerando que a xestión do servizo das Escolas infantís municipais, polas 

características do mesmo, impide unha xestión en precario inferior ao curso escolar 

completo, que provocaría unha situación contractual irregular dificilmente xustificable e 

defendible, resultando preciso garantir a actividade regular e sen alteración sobre o 

curso completo. 

Considerando que cos antecedentes sinalados resultaba imposible manter o servizo 

xestionado de forma externa garantindo os principios de libre concorrencia e 

competencia, valorándose ao mesmo tempo as características sensibles do servizo e 

que o goberno municipal considera que a xestión directa dos servizos públicos é a 

mellor forma de acadar a eficacia, sustentabilidade e eficiencia que a sociedade 

demanda das Administracións. 

Considerando que con data de 1 de setembro do 2018, comeza o curso escolar para as 

escolas infantís de Os Tilos, A Ramallosa e Calo, do concello de Teo, polo que non 

resulta posible, sen menoscabar gravemente o interese público, demorar a adopción do 

acordo que permita ao concello asumir a xestión directa do citado servizo, sen prexuízo 

de atender debidamente, cando se reciba no concello, o informe solicitado á Xunta de 

Galicia. 

Considerando que coa asunción da xestión directa do servizo de escolas infantís, 

preténdese seguir prestando o servizo sen solución de continuidade, sen variacións 

significativas na prestación do servizo e asumindo a totalidade dos medios persoais 

adscritos ao mesmo. 

Considerando que á vista do artigo 44 do TRET e da xurisprudencia, interna e 

comunitaria, o das escolas infantís é un servizo no que a organización produtiva é a 

plantilla, entendida como un conxunto de elementos persoais organizados e constitutiva 
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dunha entidade económica que mantén a súa identidade, dándose polo tanto os 

requisitos da sucesión empresarial. 

En virtude do exposto e de conformidade cos artigos 22.2 f) e 86 da LRBRL, 97 do 

TRRL, 130.3 da LCSP, 44 do TRET e demais normativa aplicable, proponse ao Pleno a 

adopción do seguinte ACORDO: 

Primeiro.- Aprobar definitivamente a Memoria sobre a viabilidade da xestión directa do 

servizo e estudo de custos das Escolas infantís municipais, de xullo de 2018. 

Segundo.- Asumir a xestión directa das Escolas infantís municipais subrogando ao 

persoal que presta servizo nas mesmas, e que de seguido se relaciona, nas mesmas 

condicións contractuais nas que veñen desenvolvendo este traballo segundo o escrito 

do 30 de xullo de 2018 remitido por Aurora, Pilar y Ana SL (rex. entrada núm. 5683, do 

30/07/18): 

Persoa traballadora Categoría Contrato / Xornada semanal 

ANALR Educadora infantil TC / Red. 32,3h / ILT 

CASAA Educadora infantil TP / 17,3h 

CRVAM Directora Pedagóxica TC / 39h 

FEJOB Educadora infantil TC / Red. 32,3h 

GOBAE Educadora infantil TP / 34,17h 

GOPEI Persoal de cociña TP / 20h 

MASIM Educadora infantil TC / 38h 

PEGAA Xerente/Coordinadora TC / 39h 

RICAS Asistente infantil TC / 39h 

SEVAM Educadora infantil TC / 38h 

VABAM Persoal de LImpeza TP / 20h 

ALROM Educadora infantil TC / Red. 32,3h 

BAPEM Persoal Servizos xerais TP / 20h 

CASUR Directora Pedagóxica TC / 39h 

CAROL Auxiliar TC / 39h 

LOLAM Educadora infantil TC / 38h 
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MAVAB Auxiliar TC / Red. 32,3h 

PAOTS Educadora infantil TC / Red. 32,3h 

PAMOE Educadora infantil TC / 38h 

TEBLS Persoal de Limpeza TP / 20h 

VACRR Auxiliar TC / 39h 

SAMAC Educadora infantil  TP / 25h 

ALCOA Directora Pedagóxica TC / 39h / Baixa por maternidade 

BLCAM Auxiliar TC / 39h 

CAPAS Educadora infantil TC / 38h / Baixa por maternidade 

MASUS Educadora infantil TC / Red. 32,3h 

MOROC Educadora infantil TC / Red. 32,3h 

RIGOM Persoal cociña e limpeza TP / 35h 

SACAI Educadora infantil TC / 38h 

BADIA Educadora infantil TC / 38h 

MECAE Administrativa TP / 19,3h 

FENEM Auxiliar TP / 20h 

VALEM Educadora infantil Substituta TP / 10h 

GEMIB Educador infantil Substituto TP / 10h 

 

Terceiro.- Notificar este acordo á empresa Aurora, Pilar y Ana SL e demais interesados 

para o seu coñecemento e efectos oportunos. 

Teo, 17 de agosto de 2018 

O alcalde 

Rafael C. Sisto Edreira” 

 

Obra no expediente informe de secretaría de 17 de agosto de 2018, no que se conclúe 

que: 

Primeira.- A Administración Pública que decida prestar directamente un servizo, que 
ata a data, viña sendo prestado por unha empresa, está obrigada á subrogación do 
persoal que o prestaba se así o establece unha norma legal, un convenio colectivo ou 
un acordo de negociación colectiva de eficacia xeral. 
 
Segunda.- Á vista do artigo 44 do TRET e da xurisprudencia, interna e comunitaria, e 
tendo en conta que o das escolas infantís é un servizo no que a organización produtiva 
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é a plantilla, entendida como un conxunto de elementos persoais organizados e 
constitutiva dunha entidade económica que mantén a súa identidade, pódese afirmar 
que se dan os requisitos da sucesión empresarial, sempre que se asuma o persoal que 
a empresa concesionaria tiña adscrita ao servizo e se realice a mesma nos termos 
analizados no presente. 
 
Terceira.- Na medida en que a subrogación do persoal debe en todo caso 
compatibilizarse cos principios básicos de acceso ao emprego público, a asunción dos 
traballadores ten que ser con carácter de temporalidade, debéndose proceder, 
respectándose en todo caso as limitacións recollidas na LOXE 2018, a creación e 
cobertura das prazas que resulten precisas para o funcionamento do servizo asumido. 
 
Cuarta.- En todo caso, tendo en conta que tratándose das escolas infantís nos 
atopamos ante unha competencia impropia, calquera acordo que se adopte en relación 
á xestión directa do servizo e á asunción do persoal adscrito ao mesmo, debería 
posponerse ata o momento en que, á vista do informe que emita a Xunta de Galicia, se 
clarifique o tema competencial”.  
 
 

O sr. alcalde di que quere agradecer o traballo á secretaría xeral porque nestas 

condicións nas que, se mantiveron todas as garantías legais, pero non deixou de ser 

acelerado, ela tamén se veu a avocada a facer os informes, con bo fundamento, pero 

de forma así mesmo acelerada. 

 

Di o sr. alcalde que lle gustaría comentar dúas cuestión ás que se fan referencia no 

informe xurídico e que lle parecen as máis relevantes. A primeira é o tema 

competencial, razón pola que se pediu informe á Xunta de Galicia, que aínda non foi 

contestado e que quizais tarde tempo. Sinala que é certo que iso se tería que solventar 

con carácter previo, ao igual que se se fora a facer un novo concurso de concesión. 

Considera o sr. alcalde que están nas mellores condicións para, sexa cal sexa a 

resolución que a Xunta tome con respecto a este tema, acatala e facer o que nese 

informe se diga. Dúbida o sr. alcalde que ese informe sexa contrario ao que se está 

plantexando, porque no fondo se trata dun tema competencial que non so se refire ás 

escolas infantís do concello de Teo senón que afectaría ás escolas infantís dos 

distintos concellos, engadindo que, de non ser así, o asumirán tranquilamente e 

tampouco terán problema en que a Xunta se faga cargo das escolas infantís. Sinala o 

sr. alcalde que por outra parte algo co que coinciden co informe xurídico ten relación 

coa situación do persoal e a relación coa que ese persoal en certa medida entra a 
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formar parte da Administración, sen participar nun proceso de libre concorrencia, que 

ten que ser a vía de acceso á función pública. Refírese o sr. alcalde ao dereito a 

subrogarse dos/as traballadores/as, salientando que se trata dun dereito a subrogarse 

nas mesmas condicións coas que veñen desenvolvendo o seu traballo na empresa 

privada polo que non son traballadores ao que se lles aplique o Convenio da 

Administración senón que seguen mantendo o convenio base. Salienta o sr. alcalde 

que iso garante que se nun momento determinado, por calquera circunstancia, se fai 

unha reversión á empresa privada de novo, se poida estar nesas condicións, 

engadindo que en todo caso non é a súa vontade. Salienta que é unha forma de 

diferenciar unha persoa que accede á función pública despois dun proceso de libre 

concorrencia, que entra nunhas condicións e cun convenio pactado coa Administración, 

e o persoal subrogado que, igual que nos outros casos existentes no concello, entra 

nas condicións contractuais do convenio. Explica o sr. alcalde que, tratándose da 

preocupación que podería existir sobre que pasa se no futuro os traballadores 

subrogados piden equiparación co resto dos traballadores municipais sen pasar por 

ese proceso de libre concorrencia, el o ten claro, aínda que o que este aquí nese 

momento saberá o que ten que facer, porén se iso se producise o goberno municipal 

quitaría esas prazas a libre concorrencia. Polo tanto se respecta o dereito de 

subrogación, porén no momento en que esas persoas pretenda ser traballadoras da 

Administración terán que pasar un procedemento de libre concorrencia.  

 

Sinala o sr. alcalde que estas son as dúas cuestións máis significativa que quería 

comentar do informe e que, en todo caso, máis alá do proceso acelerado vivido neste 

verán para dar cobertura, gardando a legalidade e contando cos informes necesarios,  

máis alá de que sexa acelerado se fixo ben e é garantista en todos os aspectos, 

estando acompañado de todos os informes. 

 

Salienta o sr. alcalde que para eles é un reto e un orgullo asumir esta xestión directa, 

esperando facelo o suficientemente ben para que ninguén, nin os pais nin os propios 

rapaces nin ningún outro elemento da comunidade, se poida ver afectado de forma 

substancial por este cambio. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, sr. Fernández, 

sinala que lle chocou o que dixo o sr. alcalde de que non conta con toda a seguridade 

xurídica, entendendo que se refire ao informe de secretaría, concretamente á 

conclusión cuarta cando fala de que, para tomar unha decisión, é convinte esperar polo 

informe da Administración autonómica, entendendo que se refire a iso e que non se 

refire a outro tipo de cousas, porque tratándose do persoal quedou claro como tamén 

quedo claro noutros servizos municipalizados, ao tratarse de supostos similares. 

 

O sr. alcalde aclara que él non dixo que non se contara con todas as garantías, senón 

que dixo que foi acelerado pero que se cumpriu con todas as garantías. 

 

O sr. Fernández sinala que se tivera que valorar todo o proceso que se seguiu, de 

forma acelerada, non o aprobaría. Sinala que se acabaría municipalizando pero non da 

forma que el considera que se debería facer, con tempo, e non de forma atropelada 

como se fixo finalmente, e así de feito en maio preguntou como se ía a facer e se dixo 

que aínda non se sabía. Salienta que, en todo caso, por outra parte hai unha cuestión 

fundamental que é a xestión pública dos servizos públicos, coa que salienta está de 

acordo, sobre todo cando se fala dun servizo como o das escolas infantís, ao tratarse 

dun servizo fundamental que ten que estar funcionando ao cen por cen, como ata o de 

agora, e sen que a 1 de setembro existan problemas para poñelas a funcionar. Anuncia 

o sr. Fernández o seu voto a favor. 

 

Intervén a portavoz do PSdeG-PSOE, sra. Lemus, quen agradece o recoñecemento 

público do sr. alcalde en relación con carácter acelerado do proceso e anuncia o apoio 

do seu grupo á proposta, por coherencia co falado xa en varias ocasións. Sinala que 

agardaran con curiosidade o que vaia a informar Xunta, que non so vai a afectar a Teo 

senón á forma de xestión e á titularidade competencial da xestión de moitos servizos 

que non so son as escolas infantís do concello de Teo. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, quen lle cede a palabra á concelleira do seu 

grupo D.ª María Dolores Nariño Facal. 
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A sra. Nariño di que reiteran o que xa dixeron no Pleno anterior, e que acaba de 

transmitir o sr. alcalde. Sinala que, en relación co tema competencial, como di o 

informe xurídico, debería terse o informe da Xunta con carácter previo a tomar calquera 

tipo de decisión, o que reflicte a importancia de que as cousas se deben facer doutro 

xeito. Salienta que nese senso apoian o dito polo sr. Fernández, estando totalmente en 

contra da forma de traballar do goberno municipal, acelerada en todo o proceso, 

porque as cousas non se deben facer así. Lembra a sra. Nariño que xa se transmitiu no 

Pleno anterior, porque xa se sabía que había unha prórroga dun ano e non se trata 

polo tanto de algo que xurdira de repente senón que era algo que xa se sabía con 

anterioridade. Sinala a sra. Nariño que, tratándose da conveniencia da medida, tamén 

se reflicte no informe xurídico que, financeiramente, debe ser algo sustentable, como 

xa transmitiron no Pleno anterior. Tratándose do persoal, salienta a sra. Nariño que o 

informe xurídico di que na xestión directa lle xorden dúbidas sobre os efectos xurídico-

laborais que poidan derivar deste tipo de decisións. Como dixo o sr. Fernández o 

persoal vai a pasar ser persoal indefinido non fixo de plantilla, sabéndose a 

controversia que iso pode conlevar con respecto ao persoal, porén se trata de algo que 

con respecto a outras subrogacións xa se vai asumindo. Di a sra. Nariño que teñen 

unha dúbida en relación co numero de traballadores porque no informe de alcaldía se 

recollen nun cadro 34 traballadores, cando cree recordar que en prensa ou noutro lugar 

se falou de 46 traballadores, polo que teñen dúbidas de cántos son os traballadores 

aos que finalmente lles afecta o tema de subrogación. 

  

Salienta a sra. Nariño que dende o seu grupo non están en contra do que é a 

municipalización do servizo, pero si están en contra da forma de proceder, xa que, tal e 

como dicía a súa avoa, cando se comeza unha casa hai que comezala polos cimentos 

e non polo tellado, e as cousas hai que facelas doutro xeito. 

 

O sr. alcalde, en relación co dito polo sr. Fernández das garantías xurídicas, aclara que 

non se pretendía baixo ningún concepto transmitir dúbidas, todo o contrario, e que o 

que quixo dicir é que se tratou dun proceso acelerado, pero con todas as garantías. 

Tratándose do carácter acelerado do proceso, sinala que xa na proposta da alcaldía se 

aclara cal é a razón, tal e como xa se falara en anteriores momentos. Explica que o ao 
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ter que aplicar a nova lei de contratos, esa nova licitación requiría informes previos de 

Comisións, que aínda non se constituíran, e que non son municipais, senón que son 

estatais, o que facía inviable que unha nova licitación para unha prestación privada 

puidera estar lista a 1 de setembro. Sinala que si que houbo falta de previsión, porén 

non exactamente da Administración municipal, porque se se cambian as leis os propios 

mecanismo que fixa a lei para facer ese tipo de contratacións deben estar tamén 

minimamente rodados para poder acudir a eles, e iso na práctica non se produciu. 

Sinala que iso foi o que determinou que so existiran dúas disxuntivas, ou manter unha 

situación alegal da prórroga fora de todo prazo, ou facer este proceso, acelerado, pero 

xurídicamente consistente, para darlle unha cobertura global á situación. 

 

Tratándose do carácter previo do informe da Xunta, sinala o sr. alcalde que é certo que 

así o di o informe xurídico, porén tamén é certo que ese informe deberá sustentar 

calquera tipo de contratación que fixera o concello con respecto ao tema, e así tamén 

se requiría se se foxe a facer unha licitación de carácter privado. Tratándose da 

sustentabilidade sinala o sr. alcalde que evidentemente é a máxima preocupación que 

tivo o goberno cando se encarou este proceso. Salienta que son conscientes e teñen a 

constancia de que se trata dun servizo moi deficitario, como se especifica no estudo de 

custes e no estudo de viabilidade, porén iso non implica que, o feito de asumir a xestión 

directa, sexa menos sustentable que mantendo a xestión privada, porque o déficit sería 

exactamente igual ou un pouco maior neste último caso. A xestión directa non se fai 

neste caso, a diferenza doutros casos como é o da auga, con vontade de ter un aforro 

económico ou de que a xestión do servizo non sexa un negocio para as empresas 

privadas, senón que se trata das garantías para prestar un mellor servizo e a propia 

dinámica á que os levou unha modificación con respecto á lei. 

 

Salienta o sr. alcalde que o servizo vai a ser igual de sustentable que cando tiña unha 

xestión privada ou en todo caso se mellorara lixeiramente. Tratándose do número de 

persoal, explica o sr. alcalde que o que se aproba é o que se trae a Pleno, aclarando 

que poida que nalgún momento xurdiran outros números, porque por exemplo da lista 

de subrogación do anterior proceso se caeron varias persoas, o que puido dar lugar a 
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algunha variación de números, porén se respecta integramente a certificación de 

persoal que trasladou a empresa xestora con data de 30 de xullo de 2018. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do grupo mixto, sr. Fernández, 

sinala que cando fala da previsión, fala dunha cousa, xa que en xaneiro deste ano se 

sabía que acababa o contrato, polo que cando se fala de que non houbo previsión fala 

nese senso. Sinala que se trata dunha decisión política e ademais a Lei de contratos 

actual prevé excepcionalmente unha prorroga, que non sería alegal, do contrato actual, 

porque prevía estas situacións, e se trataría de prórrogas excepcionais, aínda que non 

estiveran previstas, polo que se trata dunha decisión política, que el comparte, e non 

debería existir problema en dicilo. Todos sabían que este ano remataba o contrato, se 

ben é certo que existiu unha nova lei, e habería que ver en qué condicións se ían a 

sacar os novos pregos, porén tamén había esa previsión, de aí que en maio existiran 

esas dúbidas, de si optar por esa decisión política ou por esa prórroga excepcional, 

polo que cando el fala desa previsión, refírese a iso, porque si que existiu unha 

previsión. 

 

A sra. Lemus non fai uso da súa quenda de intervención. 

 

A sra. Nariño di que lle quedaron resoltas as dúbidas, engadindo que tampouco non ten 

moito máis que transmitir, porque se trata de reincidir no que o sr. Fernández di, polo 

que se volta sempre ao mesmo e non ten moito sentido.  

 

O sr. alcalde di que se trata dunha decisión política condicionada pola realidade. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 

oito votos a favor (5 Son de Teo-ANOVA, 2 PSdeG-PSOE e 1 grupo mixto) e seis 

abstencións (6 PP), acorda: 

Primeiro.- Aprobar definitivamente a Memoria sobre a viabilidade da xestión 

directa do servizo e estudo de custos das Escolas infantís municipais, de xullo 

de 2018. 
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Segundo.- Asumir a xestión directa das Escolas infantís municipais subrogando 

ao persoal que presta servizo nas mesmas, e que de seguido se relaciona, nas 

mesmas condicións contractuais nas que veñen desenvolvendo este traballo 

segundo o escrito do 30 de xullo de 2018 remitido por Aurora, Pilar y Ana SL (rex. 

entrada núm. 5683, do 30/07/18): 

Persoa traballadora Categoría Contrato / Xornada semanal 

ANALR Educadora infantil TC / Red. 32,3h / ILT 

CASAA Educadora infantil TP / 17,3h 

CRVAM Directora Pedagóxica TC / 39h 

FEJOB Educadora infantil TC / Red. 32,3h 

GOBAE Educadora infantil TP / 34,17h 

GOPEI Persoal de cociña TP / 20h 

MASIM Educadora infantil TC / 38h 

PEGAA Xerente/Coordinadora TC / 39h 

RICAS Asistente infantil TC / 39h 

SEVAM Educadora infantil TC / 38h 

VABAM Persoal de LImpeza TP / 20h 

ALROM Educadora infantil TC / Red. 32,3h 

BAPEM Persoal Servizos xerais TP / 20h 

CASUR Directora Pedagóxica TC / 39h 

CAROL Auxiliar TC / 39h 

LOLAM Educadora infantil TC / 38h 

MAVAB Auxiliar TC / Red. 32,3h 

PAOTS Educadora infantil TC / Red. 32,3h 

PAMOE Educadora infantil TC / 38h 

TEBLS Persoal de Limpeza TP / 20h 

VACRR Auxiliar TC / 39h 

SAMAC Educadora infantil  TP / 25h 

ALCOA Directora Pedagóxica TC / 39h / Baixa por maternidade 

BLCAM Auxiliar TC / 39h 

CAPAS Educadora infantil TC / 38h / Baixa por maternidade 

MASUS Educadora infantil TC / Red. 32,3h 
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MOROC Educadora infantil TC / Red. 32,3h 

RIGOM Persoal cociña e limpeza TP / 35h 

SACAI Educadora infantil TC / 38h 

BADIA Educadora infantil TC / 38h 

MECAE Administrativa TP / 19,3h 

FENEM Auxiliar TP / 20h 

VALEM Educadora infantil Substituta TP / 10h 

GEMIB Educador infantil Substituto TP / 10h 

 

Terceiro.- Notificar este acordo á empresa Aurora, Pilar y Ana SL e demais 

interesados para o seu coñecemento e efectos oportunos. 
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as nove horas e trinta minutos, de orde 

da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, 

secretaria, dou fe. 

       

O alcalde                        A secretaria 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                          Virginia Fraga Díaz 
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