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A/A PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE PONTEAREAS 

 

 

En Ponteareas, a 10 xuño de 2020 

 

 

D. Francisco Jesús Represas Carrera, con DNI 76909293-F, Concelleiro do Grupo Municipal do Partido 

Popular do Concello de Ponteareas, ao amparo do disposto no artigo 46,2.e) do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ante este Pleno 

Corporativo a seguinte MOCIÓN: 

 

Segundo o estipulado no RD 383/2008 do 14 de marzo, establécese o dereito a un coeficiente 

redutor na idade de xubilación en favor dos Bombeiros ao servizo das administracións e 

organismos públicos.  

Sen embargo, hai constancia da denegación desta casuística, por parte do Instituto Nacional 

da Seguridade Social (INSS), a empregados do servizo de Bombeiros do Concello de 

Ponteareas, pola imposibilidade dos propios traballadores de acreditar esta bonificación pola 

realización dun traballo penoso como é o de Bombeiro.  

Por outra banda, o Concello de Ponteareas dispón dunha Relación de Postos de Traballo (RPT), 

onde se clasifica ao persoal do servizo de Bombeiros, como Persoal de Emerxencias, 

especificando moi pobremente as súas funcións. Así mesmo, o Sindicato CCOO presentou ao 

Goberno no mes de maio de 2019 unha proposta de regulamento coas funcións que realizan 

os Bombeiros do Concello, sen que obtiveran resposta a pesares de que foi consensuada por 

todos os traballadores do servizo. 

Tamén o Pleno da Corporación, ó 17 de novembro de 2015, aprobou por unanimidade, 

elaborar un “Regulamento de Funcionamento do Servizo de Emerxencias e Extinción de 

Incendios do Concello de Ponteareas”, que nunca se levou a cabo.  

A falta dun regulamento que recoñeza a naturalidade do traballo destes profesionais, xunto 

coa pouca especificación das súas funcións na RPT do Concello, propicia que o INSS non 

aplique o coeficiente redutor á hora da súa xubilación. 
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Por todo o cal o Grupo Municipal do Partido Popular, e no seu nome este Concelleiro asinante, 

formula a seguinte MOCIÓN a fin de que o Pleno se pronuncie sobre a mesma para adoptar o seguinte 

ACORDO: 

 

1. Que o Alcalde, como Concelleiro encargado do servicio, presente ante o Pleno nun prazo 

máximo de 3 meses, unha proposta de Regulamento de Funcionamento do Servizo de 

Emerxencias e Extinción de Incendios do Concello de Ponteareas. 

2. Que o Goberno local conte coa participación dos Grupos Municipais, Comité de Empresa e os 

propios traballadores do servicio, para a redacción final do Regulamento de Funcionamento 

do Servizo de Emerxencias e Extinción de Incendios do Concello de Ponteareas. 

3. Que o Goberno local modifique e amplíe as funcións do Persoal de Emerxencias (Bombeiros), 

tal e como se recollen no documento presentado por CCOO o 13 de maio de 2019. 

4. Que o Goberno local convoque de forma urxente a “Mesa Xeral de Negociación” para abordar 

mediante a correspondente negociación colectiva, todo o relacionado con este asunto. 

 

 

 

 

D. Francisco Jesús Represas Carrera 
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