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ACORDO ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A FEGAMP PARA O 

DESENVOLVEMENTO DO PACTO LOCAL 

 

 En Santiago de Compostela, a       de maio de 2007, na sede da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sita no edificio 

administrativo de San Caetano, 

 

REUNIDOS 

 

 Dunha parte, a Sra. conselleira de Educación e Ordenación 

Universitaria, Dª. Laura Sánchez Piñón,  

 

 Doutra, o Sr. presidente da Federación Galega de Municipios e 

Provincias, D. José Crespo Iglesias. 

 

EXPOÑEN 

 

1º.- Que o 20 de xaneiro de 2006 asinouse o acordo entre a Xunta de 

Galicia e Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) polo 

que se establece o contido e desenvolvemento do pacto local que rexerá na 

Comunidade Autónoma Galega. 

 

2º.- No punto I.E) do devandito acordo contémplase a creación dunha 

Comisión Mixta paritaria entre a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria e a FEGAMP encargada de elaborar propostas con relación ás 
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fórmulas que permitan que a Xunta de Galicia asuma os custos económicos 

que soportan os concellos derivados do mantemento dos centros de 

ensinanza primaria. 

 

3º.- Que con data 15 de marzo de 2006 queda constituída esa Comisión 

Mixta, integrada por cinco representantes da Consellería e cinco 

representantes da FEGAMP. 

 

4º.- Que na reunión mantida en xullo de 2006 a Comisión Mixta inicia o 

estudo dos gastos a que se fai referencia no Acordo de desenvolvemento do 

Pacto Local, para unha posterior proposta. 

 

 Polo indicado, as partes asinantes recollen neste acordo a proposta 

formulada pola Comisión Mixta Paritaria anteriormente referida, segundo 

as seguintes  

 

CLÁUSULAS 

 

Primeira.- A partir do 1 de setembro de 2007, a Consellería de Educación 

e Ordenación Universitaria asumirá os gastos de gasóleo para calefacción 

dos centros reflictidos nos anexos I e II, CEIPs (centros de ensinanza 

infantil e primaria) e CEPs (centros de ensinanza primaria) de Galicia, 

exceptuando aqueles que contan con caldeira única e dan servizo á area 

docente do centro e tamén a outras áreas do mesmo xa desafectadas. Nesta 

primeira fase non se asumirá o custo de subministración doutro tipo de 

combustible ou enerxía para calefacción, que non sexa gasóleo. 



 3

Segunda.- A partir do 1 de xaneiro de 2008, finalizada a vixencia do actual 

convenio entre a Consellería e a FEGAMP para o mantemento dos CPIs, 

(centros públicos integrados) a 31 de decembro de 2007, será a consellería 

quen asuma directamente tales gastos seguindo os mesmos criterios de 

xestión que para os IES en base ao establecido no Decreto 201/2003, do 20 

de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión económica dos 

centros docentes públicos non universitarios, a excepción dos gastos 

correspondentes a persoal, se fose o caso. 

 

Terceira.- O persoal, subalterno ou doutro tipo, dependente dos concellos 

que preste servizos nos centros docentes, seguirá desempeñando as mesmas 

funcións que xa ten encomendadas e seguirá dependendo laboralmente do 

concello respectivo.  

 

Cuarta.- 

 

A) No que atinxe ás obras de reparación, conservación e mantemento que 

debe realizar cada concello nos centros de ensino que del dependa, e só a 

modo de exemplo, son: 

  

 -Interior: pintura, reparación de carpintería, reposición de portas e 

outros elementos de carpintería, manillas de portas, cristais rotos, 

reposicións de bombillas, fallos de electricidade, roturas de tuberías tanto 

sanitarias como de calefacción ou fecais, fallos no funcionamento da 

caldeira, limpeza de fosas sépticas, etc. 
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-Exterior: goteiras no tellado, limpeza de canalóns e reposición de canalóns 

e baixantes; pintura, reposición de cristais, limpeza e axardinamento de 

zonas exteriores e de patios de xogos, conservación e reposición de xogos 

para alumnos de infantil, desatascamento de conduccións de augas, 

conservación dos peches perimetrais e das portas de acceso de modo que se 

impida o libre acceso dende ou para o exterior, etc. 

 

B) Unha revisión anual periódica do estado de conservación do edificio 

evitaría moitas actuacións posteriores que nos vemos obrigados a facer con 

carácter de urxencia; ademais daría unha boa imaxe do centro de ensino, o 

que consideramos de indudable valor pedagóxico para o alumnado e de 

imaxe pública do edificio ante a sociedade. 

 

C) Se dende o concello e dende a dirección do colexio se procura un 

mantemento e conservación periódica dos centros, evitaríase moitos gastos 

que impiden outro tipo de actuacións nos centros de ensino. 

 

 

POLA CONSELLERÍA DE 

EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA 

POLA FEGAMP 

 

 

Laura Sánchez Piñón 

 
 
 

José Crespo Iglesias 

 

 


