
CONCELLO DE
SANTIAGO

RECURSO DE REPOSICIÓN AO ACORDÓ DA XUNTA DE GOBERNÓ LOCAL DO 7/12/2020
SOBRE O PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DE NADAL 2020-2021

Marta Lois González, portavoz do grupo municipal de Compostela Aberta e con DNI: 36102270K e
Maña Rozas Pérez, concelleira do grupo municipal de Compostela Aberta, con DNI: 44821708K e

ambas con domicilio a efecto de notificacións no Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro, s/n, Santiago de
Compostela

Exponen que por medio do presente escrito interpon RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, de
conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, contra o acordó adoptado pola Xunta de Gobernó do Concello de Santiago
con data do 7 de decembro do 2020 sobre o Programa Municipal de Conciliación do Nadal, por

estímalo non conforme a dereito.

ANTECEDENTES:

Primeiro. Nos últimos anos o Concello de Santiago vén desenvolvendo diversos programas de

conciliación ao longo dos diferentes periodos vacacionais (Semana Santa, verán e Nadal) co fin de

prestar un servizo público as familias compostelás que o necesiten.

Segundo. O 7 de decembro do 2020, a Xunta de Gobernó Local aprobou unha nova edición do

programa de conciliación de Nadal 2020-2021, cun incremento notable nos seus prezos públicos con
respecto a anos anteriores:

a) No propio expediente faise unha referencia xenérica a que os custos do programa están

bascados na experiencia doutros programas similares en convocatorias anteriores e nos
prezos de mercado.

b) Os prezos públicos aprobados foron os seguintes: 357 € na súa modalidade completa, 321 €
con comedor e máis actividades, 276 € so servizo de madrugadores máis actividades e 240 €
so actividades.

c) Ñas convocatorias de anos anteriores estes prezos públicos foron dun importe

considerablemente menor. Así, no programa do Nadal 2019-2020, a modalidade completa

(con características similares: actividades máis servizo de madrugadores e de comedor
durante 9 días) tina un prezo de 181,3 €. Os actuáis 357 € suponen, polo tanto, un incremento

do 96,1% no prezo do servizo.
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d) Os prezos de mercado, nun contexto de pandemia do coronavirus similar ao de Santiago,
tamén semellan ser menores, se comparamos o aprobado no Concello de Santiago con outro

municipios galegas ou da nosa contorna (acceso a proveedores en condicións similares) para
programas similares nestas vacacións de Nadal 2020-21:

SANTIAGO

AMES

TEO

A CORUÑA*

PONTEVEDRA

A ESTRADA

ORDES

CAMBRE

MUROS

OPINO

VAL DO DUBRA

ORTIGUEIRA

BOQUEIXÓN *

ARTEIXO *

AS PUNTES *

Modalidade
completa

357 €

103,5 €

81 €

117€

Comedor +
actividades

321 €

81 €

76,5 €

99 €

Madrugadores +
actividades

276 €

45 €

49,5 €

54 €

So
actividades

240 €

22,5 €

45 €

32 €

35 €

23 €

36 €

36 €

Gratuito

20 €

36 €

Gratuito

25 €

28 €

40 €

Duración 7 días

e) Igualmente comparando estes prezos co inmediatamente anterior programa de conciliación
municipal no verán, delegada a súa organización na Federación de Asociación de Nais e Pais
do Alunado (FANPAS), e tamén nun contexto de pandemia da covid-19, os prezos eran

sensiblemente menores en custo por crianza e día de campamento:
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NADAL
(9 días)

VERÁN
(23 días)

Modalidade
completa

357 €
(39,67€/día)

460 €
(20 €/dia)

Comedor +
actividades

321 €
(35,67 €/día)

400 €
(17,39€/día)

Madrugadores +
actividades

276 €
(30,67 €/día)

310€
(13,48 €/día)

So
actividades

240 €
(26,67 €/día)

250 €
(10,86 €/día)

Terceiro. O artigo 26.2 da Lei 8/1989 do 13 de abril de Taxas e Prezos Públicos, indica que:

"Toda proposta de establecemento ou modificación da confía de prezos públicos debe ir

acompañada dunha memoria económico-financeira que xustíficará o importe dos mesmos que
se propoña e o grao de cobertura financeira dos cusios correspondentes"

O texto refundido da Leí reguladoras de Facendas locáis, no seu artigo 24, indica que:

"Para a determinación de dito importe tomáronse en consideración os cusios directos e

indirectos, inclusive os de carácter financeim, amortización do inmobilizado e, no seu caso, os
necesarios para garantir o mantemento e un desenvolvemento razonable do servizo ou

actividade por cuxa prestación ou realización se esixe a taxa, todo ¡so con independencia do
orzamento ou organismo que o satisfaga. O mantemento e o desenvolvemento razonable do

serwzo ou actividade da que se trate calcularáse conforme ao orzamento e o proxecto

aprobados polo órgano competente"

Cuarto." Ademáis, a xurisprudencia indica que para establecer ou modificar un prezo público ten que
realizarse dito estudo económico e este debe estar suficientemente razoado porque, en caso contrario,

podería conlevar a nulidade do prezo público. Sendo cualificado pola xurisprudencia que a manifesta
insuficiencia do informe económico pederá motivar a impugnación directa da ordenanza. A

xurisprudencia é rigurosa nos tipos de coste que deben ser incluidos no informe económico.

O Tribunal Constitucional na sentenza número 233/1999, do 13 de Decembro, afirmou sobre o prezo

público, a abriga dos entes públicos de xustificar o establecemento do mesmo, previa a necesaria
Memoria económico-financiera.

O TS ten indicado nunha sentenza do 19 de xullo do 2016 a importancia do estudo económico, así

como que a insuficiente xustificación dos valores de mercado de referencia que xustifiquen o importe
da exacción suponen un vicio de nulidade que afecta tanto a propia ordenanza como as liquidacións

xiradas.

linto. No expediente do programa de conciliación de Nadal 2020-2021 non existe unha memoria

económica na que quede acreditado o custo real do servizo, e por tanto, o importe dos
correspondentes prezos públicos. So hai unha remisión xenérica aos prezos de mercado e prezos
doutras convocatorias, sen que teñan acreditado o custo real do servizo, e polo tanto, o importe dos
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correspondentes prezos públicos,tal e como se indica no apartado terceiro do informe 1196/2020 da
Intervención Municipal.

O Consello Xeral de Secretarios, Interventres e Tesoureiros da Administración Local (COSITAL) indica
que os informes económicos deben ser documentados con referencias o máis concretas posible aos

servizos ou actividades que orixinan o devengo da taxa ou do prezo público. Como mostra do detalle
preciso para alcanzar o nivel de xustificación requerido COSITAL advirte que cando o estudo

económico aparecen os conceptos de custos de retribucións de persoal, deberían incluirse o detalle
das canditdades singulares , susceptibles de comprobación.

Sexto. Desde o pasado mes de marzo a crise social e económica derivada da pandemia da Covid-19
está a supor que moitas familias viran mermadas as súas condicións económicas e mesmo moitas
délas pasen a estar en situacións de risco de exclusión. Isto implica que as dificuldades para afrontar
os custos dun programa de conciliación encarecido sexan ainda maiores.

Nesta situación o programa deixa de ser unha ferramenta real para facilitar a conciliación e que polo
tanto as desigualdades -sobre todo no ámbito dos coidados- aumenten. Afectándolle isto último as
familias con menos recursos económicos e tamén as mulleres.

Por todo isto e na súa virtude, SOLICITAMOS:

1. Que tendo presentado en tempo e forma este escrito, sexa admitidos e considérese interposto

recurso de reposición contra o acordó de xunta de gobernó local do 07/12/2020 Programa de

Conciliación do Nadal 2020-2021 por un incremento no prezo público sen unha memoria
económica que o xustifique razoadamente,

2, Que se proceda á revisión da contía do prezo público indicando a súa xustificación económica
razoada,

Santiago de Compostela, a 22 de decembro do 2020

Marta Lois González ,z-—s. María Rozas Pérez
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