
Información Municipal do Concello de Teo Publicación gratuíta do Concello de Teo | Impreso postal sen enderezo

Marzo 2018 | Nº. 30

O Concello de Teo ten nestes momentos un total 
de trece proxectos de obras xa en execución ou a 
punto de seren contratadas. A maior parte permiti-
rán a mellora de diversos viarios e tamén se inclúen 
tres novas sendas peonís en puntos especialmente 
transitados, a reurbanización dun núcleo de poboa-
ción e a mellora de infraestruturas municipais.

Pista entre o Punto Limpo e Recesende
En canto ás obras na rede viaria, vanse acondicio-

nar uns nove quilómetros. Unha das máis destaca-
das, que está en fase de licitación, é a aplicación de 
aglomerado na pista entre o Punto Limpo, no Mon-
te da Lagoa, e Recesende. Deste xeito vaise crear 
unha nova pista transitable para turismos, que re-
ducirá á metade a distancia e o tempo para ir desde 
Recesende ata A Ramallosa.  

Rede viaria
Outras vías nas que xa se están efectuando me-

lloras son a que comunica Vilar de Arriba e Beiturei-
ra (Lampai), o que vai de Vilela a Rial do Mato, o de 
Constenla (Cacheiras), o da Igrexa de Calo paralelo 
ao campo de fútbol, os de Monte e Lamas (Cachei-
ras) e os do Casal e Seoane (Recesende).

Tres novas sendas peonís
As novas sendas peonís, que en conxunto suma-

rán 1.300 metros de lonxitude, están tamén en fase 
de licitación. Unha delas comunicará o campo de 
fútbol da Cañoteira coa senda xa existente no insti-
tuto de Secundaria de Cacheiras. Outra vai desde o 
colexio de Infantil e Primaria dos Tilos ata o pavillón 
municipal. E finalmente outra facilitará o acceso a 

pé desde Adrán e Campos de Mirabel ata a zona do 
centro de saúde de Calo. 

Reurbanización en Ribas (Oza)
A primeira fase da reurbanización do núcleo de 

Ribas (Oza), tamén licitada, comprende interven-
cións en abastecemento de auga potable, sanea-
mento e iluminación soterrada.

Finalmente, tamén se está tramitando a contrata-
ción dos arranxos nos pavillóns polideportivos dos 
Tilos e da Ramallosa, das obras de accesibilidade 
no edificio da Policía Local e dos traballos de repa-
ración de humidades no local do Xulgado de Paz • 

O tempo para ir desde 
Recesende á Ramallosa 
redúcese á metade 
co aglomerado da 
pista entre o Punto 
Limpo e Recesende

O Concello acondiciona oito viarios e 
ultima a contratación de novas obrasUR
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A conmemoración do Día da Muller no Concello 
de Teo inclúe un amplo programa de actos entre 
o 5 e o 9 de marzo, ademais dunha excursión o 8 
de abril. A reflexión sobre os estereotipos sexistas 
transmitidos a través de tradicións que necesitan 
actualizarse é un eixo destacado das actividades.

Obradoiro
Os actos comezan o luns 5 de marzo (19:30 ho-

ras) co obradoiro Bailar a canda os tempos. De xeito 
teórico e práctico esta iniciativa promove a reflexión 
sobre cuestións como qué se transmite coa ensi-
nanza e a práctica do baile tradicional e como se 
debe transmitir á xente máis nova. O propósito é uti-
lizar metodoloxías coeducativas para ensinar baile 
sen reproducir estereotipos sexistas. O obradoiro, 
na Casa do Concello, está especialmente dirixido a 
asociacións e profesionais da música e do baile.  

Manifesto e documental
O mércores 7 de marzo (19:30 horas) procedera-

se á lectura dun manifesto e a presentación da fol-

ga feminista e outras accións previstas para o 8-M 
por parte de Rosa Aneiros, sindicalista, feminista e 
veciña de Teo. De seguido, tamén na Casa do Con-
cello, proxectarase o documental A palabra xusta 
sobre a mestra e pedagoga galega Antía Cal, funda-
dora do Colexio Rosalía de Castro en Vigo. O traballo 
fai un percorrido polas súas orixes, a súa pelexa por 
estudar e o xeito en que logrou abrirse camiño.

Faladoiro e excursión
Despois do 8 de marzo, para o que está convoca-

da a nivel internacional a Folga Xeral das Mulleres, 
o programa continúa co faladoiro Andar cos tem-
pos... ou de como cribar o gran para mañá (venres 
9 de marzo, 19:30 horas na Casa do Concello). 
Será un encontro vinculado á exposición do mesmo 
nome, coa intención de revisar o baile tradicional 
galego con perspectiva de xénero, debatendo se a 
tradición é un concepto estático ou se “anda cos 
tempos” e como se legará á xeración seguinte.

Xa para o domingo 8 de abril, o Concello de Teo 
ten programada a excursión das Mulleres • 

Teo conmemora o Día da Muller 
cun amplo programa de actosSE
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Obradoiro e faladoiro 
sobre estereotipos 

sexistas no baile 
tradicional e manifesto 
sobre o 8-M, para o que 

está convocada unha 
Folga Xeral das Mulleres 

A sesión plenaria do Concello correspondente 
ao mes de xaneiro aprobou por unanimidade de 
todos os grupos presentes a moción presentada 
polas formacións do goberno sobre as deficiencias 
que presentan os centros educativos do municipio. 
A proposta insta á Xunta a resolver as carencias 
existentes nas infraestruturas dos tres Colexios de 
Educación Infantil e Primaria (CEIP), do Instituto de 
Ensinanza Secundaria (IES) e do Centro Rural Agru-
pado (CRA).

Por outra parte, a Corporación aprobou, tamén de 
xeito unánime, a aprobación inicial do regulamento 
do Consello Local da Infancia e a Adolescencia do 
Concello de Teo • 

Unanimidade ante 
as deficiencias nos 
centros educativos
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O Concello abre o prazo para solicitar praza nas 
Escolas Infantís Municipais (EIM) dos Tilos, de Calo 
e da Ramallosa para o vindeiro curso 2018-2019. 
Ofértanse 38 prazas nos Tilos, 51 en Calo e 66 na 
Ramallosa, ademais de reservar tres prazas para 
emerxencias sociais en cada centro. 

O calendario
Para renovar a praza de nenos e nenas que xa 

asisten a algún dos centros e cos membros da uni-
dade familiar empadroados en Teo, o prazo de so-
licitude vai desde o 1 ata o 15 de marzo. Os impre-
sos entréganllos xa nas escolas, aínda que tamén 
se poden descargar na páxina web do Concello ou 
recollelos nas oficinas municipais.

Para solicitudes de novo ingreso, de nenos e ne-
nas que non estean asistindo a ningunha das esco-
las, o prazo de solicitude vai desde o 16 de marzo 
ata o 2 de abril. Para bebés que aínda non naceran, 
pódese pedir praza se a data de parto prevista é 
anterior ao 1 de xuño. Os impresos para novo in-
greso poden recollerse nas oficinas municipais e no 
Departamento de Servizos Sociais ou descargarse 
na web do Concello.

En todos os casos, tanto para a reserva de praza 
como para o novo ingreso, hai que entregar a solici-
tude no Rexistro Xeral do Concello dentro dos pra-
zos establecidos. 

A documentación 
Coas peticións de novo ingreso, é preciso ache-

gar fotocopias do libro de familia e do DNI dos dous 
membros parentais ou reponsables legais, as de-
claracións da renda do exercicio anterior ou o cer-
tificado de non ter que presentalas no que consten 
os ingresos das persoas responsables legais do/a 
menor. Tamén se deben xustificar as posibles situa-
cións de familia numerosa, discapacidade dalgún 
membro da unidade familiar ou monoparentalidade.   

Reunión informativa o 15 de marzo
O Departamento de Benestar, que dirixe Ignacio 

Iglesias, convoca unha reunión informativa con 
pais, nais ou titores/as de nenos e nenas que quei-
ran solicitar praza nas EIM o próximo curso. Expli-
carase o proceso de acceso e o funcionamento dos 

centros, ademais de resolver dúbidas. Será o xoves 
15 de marzo ás 19:30 horas no Salón de Plenos do 
Concello, na Ramallosa.   

Obras
Na escola infantil dos Tilos está previsto habilitar 

un novo patio exterior antes da primavera. A obra 
consistirá en acondicionar o actual para facelo máis 
seguro e adaptado ás necesidades da comunidade 
escolar. 

A escola infantil da Ramallosa pechará durante 
o mes de agosto para efectuar as obras necesarias 
no patio exterior e nunha aula. No exterior construi-
rase unha cuberta que permitirá o uso do patio nos 
días de sol intenso e facilitará regular a temperatura 
na aula de bebés. Tamén se cambiará un baño nun-
ha das aulas interiores •

As escolas infantís municipais 
abren a solicitude de prazasSE
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A renovación de praza pode solicitarse 
desde o 1 ata o 15 de marzo e as 
solicitudes de novo ingreso teñen de prazo 
desde o 16 de marzo ata o 2 de abril 



A parroquia de Teo está convocada a unha asem-
blea o vindeiro 15 de marzo. Terá lugar na Casa 
Común a partir das 20:30 horas. O encontro servi-
rá para constituír o Consello Parroquial de Teo. É 
a primeira vez que se crea no municipio un órgano 
deste tipo, de acordo co previsto no Regulamento 
de Participación Veciñal do Concello.

Á Asemblea Parroquial poden acudir todas as per-
soas residentes na parroquia maiores de dezaseis 
anos. En conxunto, compartirán e identificarán as 
necesidades máis importantes para a zona, ade-
mais de nomear as persoas que representarán a 
parroquia no Consello. 

A nova entidade facilitará o diálogo entre a ve-
ciñanza da parroquia, o persoal do Concello e re-
presentantes dos grupos políticos que conforman 
a Corporación no cometido de analizar as necesi-
dades e definir as propostas de mellora máis rele-

vantes que observen no seu territorio con vistas a 
presentalas ante o executivo municipal.  

Que son os Consellos Parroquiais?
O Regulamento de Participación Veciñal estable-

ce a creación dos Consellos Parroquiais en todo o 
municipio. Están pensados como espazos de deba-
te, consulta, información, control e proposta para 
mellorar a xestión municipal, de xeito que confor-
man unha ferramenta para impulsar a nivel parro-
quial a participación de veciños e veciñas, colecti-
vos e asociacións.

Mediante as persoas que integren os Consellos 
Parroquiais, a veciñanza poderá efectuar propostas, 
ademais de solicitar por escrito que se traten temas 
concretos. Dentro desta dinámica, anualmente 
cada parroquia trasladará ao Goberno de Teo unha 
serie de propostas de actuación priorizadas • 

A Asemblea Parroquial 
terá lugar na Casa Común 

de Teo o xoves 15 de 
marzo a partir das 20:30 

horas. Está aberta a todas 
as persoas da parroquia 

de máis de dezaseis anos
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Convocada a asemblea para 
crear o Consello Parroquial de Teo
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O Concello reparte 
atraente contra a 
nespra velutinaSE
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As próximas semanas son decisivas para 
evitar a extensión da nespra velutina. Entre 
marzo e abril as raíñas saen da hibernación e 
fundan novos niños primarios. Por iso, as tram-
pas que se instalen nesta época impedirán a 
conformación de novas colmeas. 

O Concello de Teo facilitará a colocación das 
trampas distribuíndo doses de atraente entre 
persoas censadas que queiran colaborar na 
construción de trampas para este ano. 

O material entrégase de xeito gratuíto e 
acompañado dun folleto informativo. As per-
soas interesadas en obter doses poden infor-
marse do momento e o lugar de entrega cha-
mando ao 981 815 700 ou consultando a web 
do Concello (teo.gal) a partir do 1 de marzo.

Para avisar da presenza de niños desta es-
pecie invasora cómpre chamar ao teléfono 

012. Teo é desde este ano Concello colabora-
dor para a retirada de niños, ante a ineficacia 
da Xunta para afrontar este problema. 

Ademais, no pleno de febreiro aprobouse 
a adhesión do Concello á plataforma Stop 
Velutina Galicia, por proposta dos grupos do 
goberno. Esta entidade agrupa múltiples aso-
ciacións, institucións e profesionais para im-
pulsar en conxunto a loita contra a velutina •

A partir do 1 de marzo 
poderase chamar ao 

Concello para informarse 
sobre a entrega do 

material para as trampas
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O Concello de Teo lembra as medidas esen-
ciais para a prevención de incendios forestais 
establecidas na Lei 3/2007 de Prevención e 
Defensa contra os Incendios Forestais de Ga-
licia. A principal obriga afecta ás parcelas si-
tuadas nas faixas de especial de protección de 
núcleos. As persoas propietarias desas parce-
las, sexan físicas ou xurídicas, teñen que pro-
ceder á tala e á roza de combustible vexetal 
antes do 31 de maio de cada ano. 

A franxa que se debe limpar de biomasa 
vexetal é de 50 metros a partir da liña de de-
limitación do solo urbano, do núcleo tradicio-
nal ou do de extensión de núcleo (N2). Esta 
franxa de 50 metros tamén hai que mantela 
limpa arredor de edificacións, vivendas illadas, 
urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, ga-
solineiras e parques e instalacións industriais 
situadas a menos de 400 metros do monte.

Deste xeito, nos primeiros 50 metros non 
poderán existir as especies que sinala a nor-
mativa legal: piñeiro, mimosa, acacia negra, 
eucalipto, queiruga, carqueixa, xesta, uz ou 
carpaza, fentos, silvas ou toxos.

No caso das edificacións e vivendas illadas 
ou das urbanizacións, as distancias mediranse 
desde o seu paramento. En canto aos depósi-
tos de lixo, gasolineiras, parques e instalacións 

industriais, o espazo de protección mídese 
desde o límite das instalacións. 

Incumprimentos e reclamacións particulares
Se os propietarios non cumpren estas obri-

gas calquera particular afectado pode presen-
tar reclamación no Concello. O Concello entón 
notificaralle á persoa responsable da parcela 
a obriga de limpar. No caso de manterse o in-
cumprimento remitirase á Consellaría de Me-
dio Ambiente a reclamación para a tramitación 
dun expediente sancionador. 

As reclamacións particulares sobre a preven-
ción de incendios poden presentarse no Con-
cello ata o 30 de abril. Este prazo débese a 
ter marxe suficiente para tramitalas antes da 
época estival e facer máis efectivas as tarefas 
de prevención •

O Concello informa sobre as 
medidas para previr incendios
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A tala e a roza nas faixas de especial 
protección deben estar feitas antes do 31 de 
maio. Ata o 30 de abril poden presentarse 
reclamacións particulares no Concello



A proposta, integrada por 
catro proxectos parciais, 
será trasladada á Xunta 

para que a teña en conta 
cando licite o transporte 

metropolitano en 2019
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A punto de convocarse a selección de persoal
A principios deste mes de marzo está previsto que o Boletín Oficial da Provincia publique a con-
vocatoria dos procesos de selección do Concello de Teo para ocupar seis vacantes de persoal 
en réxime de interinidade ata a súa cobertura. 
A convocatoria ofrecerá vinte días de prazo para que as persoas aspirantes poidan presentar 
as súas solicitudes de participación no procedemento selectivo. 
As prazas que se van cubrir son as de técnico/a de recursos humanos como funcionario inte-
rino, e as de bibliotecario/a, de técnico/a informático/a, de traballador/a social, de tractorista 
e de conserxe-enterrador/a como persoal laboral interino. 
Ademais de publicar unhas bases xerais que se aplicarán para o conxunto do proceso de 
selección, o Concello publicará unhas bases específicas cos detalles concretos de cada unha 
das seis prazas vacantes que conforman esta convocatoria.

A D M I N I S T R A C I Ó N

Teo, A Estrada, Ames, Padrón e Vedra 
presentan unha proposta de mobilidadeM
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O Concello de Teo ven de asinar catro proxec-
tos parciais de mobilidade metropolitana cos 
Concellos de Vedra, A Estrada, Padrón e Ames. 
O obxectivo desta iniciativa promovida dende 
o noso concello é elaborar propostas que re-
solvan as eivas do actual servizo, mellorando a 
súa calidade en todo o seu trazado.

Estes catro proxectos, que integran a propos-
ta de mobilidade metropolitana da área, serán 
presentados na Dirección Xeral de Mobilidade. 
Con eles ínstase á Xunta a reformular os servi-

zos co gallo da licitación de todos os contratos 
de servizo metropolitano, prevista para 2019.

Nos documentos avalíase a situación actual 
e propóñense melloras, ben incrementando 
os servizos actuais ou con novas expedicións. 
Segundo explica Conchi García, concelleira de 
Mobilidade de Teo, “este é o momento de tras-
ladarlle á Xunta de Galicia as nosas demandas 
de mellora do transporte para que de verdade 
o transporte metropolitano sexa unha ferra-
menta eficaz” •



O Concello de Teo pon material a disposición 
da organización de festas e outros eventos. 
Trátase de valos, colectores de lixo verdes ou 
amarelos, unha bancada e aseos portátiles. 
Cada solicitude poderá recibir un máximo de 
vinte valos, dez colectores, a única bancada 
dispoñible (de 3x10 metros), e dous aseos. 

O préstamo do material que se precise debe 
solicitarse por escrito no Rexistro do Concello, 
ben de xeito presencial ou ben por vía telemá-
tica. A petición ten que efectuarse polo menos 
dez días naturais antes do evento. As peticións 
atenderanse por orde de rexistro. 

A solicitude terá que incluír o teléfono de 
contacto da persoa que vai recibir e devolver o 
material e que se responsabilizará del durante 
o préstamo. Uns días antes, o encargado mu-
nicipal contactará coa persoa solicitante para 
organizar o traslado. A entrega formalizarase 
cunha sinatura en albarán da solicitante. 

Para a devolución, o responsable municipal 
comprobará que está todo o material prestado 
e en bo estado. Asinará o albarán de devolu-
ción, no que, se os hai, constarán os danos ou 
a falta de material. Se falta algo ou hai mate-
rial deteriorado, quen solicitara terá que repo-
ñer o material no prazo dun mes. Do contrario, 
a entidade non poderá recibir máis material 
municipal durante os dous anos seguintes.

Condicións específicas
Os diversos obxectos dispoñibles para o prés-

tamo teñen condicións concretas de uso. Neste 
sentido, os aseos portátiles só se instalarán en 
eventos nos que colabore ou que organice o 
Concello, así como en xantares ou festas gas-
tronómicas veciñais. O Concello non os deixa 
para festas como verbenas ou concertos. E 
tampouco están dispoñibles no caso de que 
se dispoña dalgún local municipal con baños a 
unha distancia razoable do evento.

En canto á bancada, será prestada á primeira 
solicitude rexistrada se coinciden varias peti-
cións para a mesma data. Para os efectos do 
préstamo enténdese unha fin de semana, os 
festivos ou as pontes como a mesma data, pos-

to que nesas circunstancias resulta imposible 
desmontar a bancada e trasladala a outro pun-
to por mor da falta de persoal.  

Para recibir os valos, a solicitude terá que 
indicar o número exacto que se necesita, sen 
posibilidade de modificalo. Entregaranse no lu-
gar indicado todos xuntos, encadeados e cun 
cadeado. Da chave farase cargo a persoa res-
ponsable da solicitude. A non ser que se acorde 
previamente outra data, os valos serán retira-
dos no primeiro día laboral posterior ao evento. 
Terán que estar todos e no mesmo sitio onde 
se deixaron, xuntos e coa cadea e o cadeado 
postos. Na recepción, quen solicitara devolverá 
a chave e asinará o albarán de devolución,

Para os colectores, as normas municipais es-
tablecen unhas condicións semellantes ás dos 
valos. Tamén hai que indicar o número exac-
to que se vai necesitar e deixaranse no punto 
onde indique a solicitude. Á hora de recollelos, 
tamén terán que estar no mesmo lugar e todos 
xuntos para facilitar o seu baleirado. A devolu-
ción será tamén no primeiro día laboral poste-
rior ao evento, a non ser que se acorde outra 
data, avisando previamente •

O Concello presta 
valos, colectores de 
lixo, bancadas e aseos 
portátiles, coa condición 
de que se devolva todo 
o material e no mesmo 
estado no que se recibiu 
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Sabes como se solicita material 
municipal para festas e eventos?SE
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AXENDA Mércores  Servizo de asesoramento sobre a factura eléctrica.
 De 10:00 a 11:00 h. Salón de Plenos da Casa do Concello. 

Venres Mercado en Cacheiras.
Sábados  Mercado do Alimento Labrego nos Tilos.Marzo de 2018
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 1 Inicio do prazo para reserva de praza nas 
Escolas Infantís Municipais de Teo.

 5  Luns. 19:30 a 21.30 h. Obradoiro ‘Bailar 
a canda os tempos’. O baile tradicional 
dende a perspectiva de xénero. Precisa 
inscrición previa. Casa do Concello.

 7  Mércores. Acto institucional. Día da Muller.  
- Ás 19:30 h, lectura do manifesto por 
parte de Rosa Aneiros, sindicalista, feminista 
e veciña de Teo.  
- De 19:45 a 21:00 h: proxección de ‘A 
palabra xusta’, documental de Antía Cal. 
Casa do Concello. 

 8  Xoves. Día da Muller. Convocatoria 
internacional de paros reivindicativos.

 9  Venres. Remata o prazo para o pagamento 
do DiverTeo de Semana Santa. 

 9  Venres. 19:30 a 21:00 h. Faladoiro ‘Andar 
cos tempos... ou de como cribar o gran 
para mañá’ sobre a revisión do baile 
tradicional galego con perspectiva de 
xénero. Casa do Concello.

 10 Sábado. 18:00 h. Charla para apicultores 
e apicultoras sobre o xeito de actuar ante 
os ataques da nespra velutina ás colmeas. 
Salón de Plenos do Concello. 

 11 Domingo. 10:30 h. IX Circuíto Teense 
Trofeo Concello de Teo de Ciclismo, 
organizado polo Club Ciclista Teo. Sete 
voltas ao percorrido de 11,1 km por Vilar de 
Calo, Solláns, Recesende, Bustelo, A Igrexa 
de Calo, Carballal e Vilar de Calo. Colaboran 
Protección Civil, Policía Local e Garda Civil 
de Tráfico.

 11 Domingo. 17:00 h. XVIII Festival de 

Bandas da Asociación Banda Cultural de 
Teo. Actúan: Banda de Música de Castrelo-
Cambados, Banda de Música Santa Cruz de 
Ribadulla e Banda de Música Cultural de 
Teo. Auditorio Constante Liste.

 14  Mércores. 11:35 h. Actuación da cantadora 
brasileira Tamara Bezerra co seu 
espectáculo ‘Mulheres que ensaboam 
palavras’. Dentro de ATLÁNTICA 2018. IES 
Cacheiras.

 15  Xoves. 19:30 h. Reunión informativa 
sobre o proceso de admisión nas escolas 
infantís municipais. Casa do Concello. 

 15  Xoves. 20:30 h. Charla sobre o bono social 
e as posibilidades de aforro na factura 
eléctrica. Casa Común de Bamonde. 

 15  Xoves. 20:30 h. Asemblea parroquial en 
Teo. Comezo da constitución do Consello 
Parroquial. Casa Común de Teo. 

 16  Venres. Abre o prazo para novas admisións 
nas escolas infantís municipais.

 16  Venres. 20:30 h. Reunión informativa sobre 
a nespra asiática e como previla. Para as 
parroquias de Bamonde, Teo e Vilariño. 
Escola de Vilariño.  

 17  Sábado. 18:00 h. Actuación da cantadora de 
Tenerife Laura Escuela co seu espectáculo 
‘Animaladas’.  Dentro do Festival 
Internacional de Narración Oral ATLÁNTICA 
2018. Axencia de lectura dos Tilos. 

 22 Xoves. 20:30 h. Reunión informativa do 
goberno municipal en Solláns. Local da 
Baiuca do campo da festa.

 24 Sábado. Excursión a Viana do Castelo. 


