D.ª VIRGINIA FRAGA DÍAZ, SECRETARIA XERAL DO CONCELLO DE TEO (A
CORUÑA),
CERTIFICA:
Que o Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria celebrada o 14 de outubro de
2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
3.- PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE
FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN DO CONCELLO DE
TEO.
O sr. alcalde explica que ao tratarse dun asunto que non foi previamente ditaminado
pola Comisión Informativa correspondente, procede ratificar a súa inclusión na orde do
día.
Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus
membros presentes, 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.
O sr. alcalde da conta da proposición do 7 de outubro de 2020, que se recolle a
continuación.
“PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA
MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS
DE CONCILIACION DO CONCELLO DE TEO
Os servizos de conciliación son a día de hoxe unha das necesidades máis sentidas
polas familias con nenos e nenas en idade escolar. Os horarios de traballo e as obrigas
de coidado dos fillos e fillas os días lectivos nos tramos horarios anterior e posterior ao
remate das aulas son moitas veces incompatibles, e fan absolutamente necesario que
se articulen programas e servizos que fagan posible a atención dos e das menores sen
que isto signifique a saída dos mercado de traballo para algún dos proxenitores.
Os programas e servizos aos que recorren as familias son variados, pero os concellos
son as institucións que están mais preto fisicamente e son tamén os que de xeito mais
inmediato poden axudar as persoas.
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O Concello de Teo tiña regulados estes programas de xeito moi polo miúdo, e se ben
este tipo de concreción ten as súas vantaxes, tamén dificulta unha resposta rápida ante
novas necesidades.
Por este motivo se propón unha modificación do Regulamento de funcionamento dos
programas de conciliación do Concello de Teo, aprobado polo Pleno o 15 de decembro
de 2015 (BOP nº 44, do 07/03/2016), no que se adapta a normativa dos citados
programas de conciliación á realidade actual dos mesmos, e a súa vez permite prestar
novos servizos ao definir as tipoloxías dos mesmos, e non a súa individualidade.
Aos efectos do previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas (LPACAP), hai que
ter en conta que o vixente Regulamento de funcionamento dos programas de
conciliación do Concello de Teo foi aprobado no ano 2015, resultando polo tanto
preciso de acordo co exposto a súa revisión e actualización, podéndose entender que a
modificación do Regulamento que agora se propón regula aspectos parciais desta
materia previamente regulada.
Considerando que o Regulamento en cuestión non vai ter un impacto significativo na
actividade económica nin impón obrigas relevantes aos destinatarios e destinatarias,
tratándose, como se desprende do seu contido, dunha norma organizativa dun servizo
municipal.
A modificación proposta responde aos principios de boa regulación, de necesidade, eficacia,
proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia e eficiencia, de conformidade co artigo
129 da Lei 39/2015.

En virtude do exposto, e de conformidade co previsto no artigo 133 e Disposición
adicional primeira da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das Administracións Públicas, e artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, proponse ao Pleno da Corporación a adopción
do seguinte acordo:
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Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento de funcionamento dos
programas de conciliación do Concello de Teo, nos termos que se recolle a
continuación:
1.- Modificar o artigo 1. Obxecto.
.- Redacción actual:
Artigo 1. Obxecto.
É obxecto deste Regulamento establecer unha ordenación dos servizos de conciliación
da vida familiar e laboral que presta o Concello de Teo.
Ademais do previsto neste Regulamento será de aplicación a Ordenanza Municipal
reguladora do prezo público do concello de Teo, así como as restantes normas de
réxime local e autonómicas de aplicación.
O presente regulamento establece e concreta

as normas de organización e

funcionamento dos servizos de conciliación do concello de Teo:


Teo Madruga



Diverteo

Para outros servizos da mesma índole que se poidan prestar esta norma será de
aplicación por analoxía mentres non se desenvolva unha regulación propia.

.- Redacción modificada:
Artigo 1. Obxecto.
É obxecto deste Regulamento establecer unha ordenación dos servizos de conciliación
da vida familiar e laboral que presta o Concello de Teo.
Ademais do previsto neste Regulamento será de aplicación a Ordenanza Municipal
reguladora do prezo público do Concello de Teo, así como as restantes normas de
réxime local e autonómicas de aplicación.
O presente Regulamento establece e concreta

as normas de organización e

funcionamento dos servizos de conciliación do Concello de Teo:
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Teomadruga



Teocoida



Diverteo

Para outros servizos da mesma índole que se poidan prestar, esta norma será de
aplicación por analoxía mentres non se desenvolva unha regulación propia. Os servizos
que se poidan desenvolver durante os días lectivos do curso escolar serán asimilables
á regulación establecida para Teomadruga, e os que o fagan durante as vacacións
escolares vincularanse coa regulación de Diverteo.
2.- Modificar o nome do capítulo II.
.- Redacción actual:
CAPÍTULO II: TEO MADRUGA
.- Redacción modificada:
CAPÍTULO II: TEOMADRUGA E TEOCOIDA
3.- Modificar o artigo 20. Definición.
.- Redacción actual:
Artigo 20. Definición.
Programa de conciliación da vida laboral e familiar que se desenvolve dende ás 07.30
horas ate o comezo das aulas durante todos os días do período lectivo do ensino
infantil e de primaria nos CEIP de Calo e os Tilos. Os usuarios e usuarias do programa
deberan estar escolarizados neses centros.
.- Redacción modificada:
Artigo 20. Definición de Teomadruga e Teocoida.
Teomadruga é un programa de conciliación da vida laboral e familiar que se
desenvolve dende as 7.30 horas ate comezo das aulas durante todos os días do
período lectivo do ensino infantil e de primaria nos CEIP públicos de Teo que teñan
establecido o servizo.
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Teocoida é un programa de conciliación da vida laboral e familiar que se desenvolve
despois do remate da xornada lectiva durante todos os días do período lectivo do
ensino infantil e de primaria nos CEIP públicos de Teo que teñan establecido o servizo.
Toda a regulación de Teomadruga é aplicable a Teocoida, coas adaptación lóxicas do
horario.
Os usuarios e usuarias do programa deberan estar escolarizados neses centros.
4.- Modificar o artigo 21. Servizos.
.- Redacción actual:
Artigo 21. Servizos.
Este servizo comprende:


Servizo de gardería. Coidado e atención educativa durante o tempo que se
permaneza no servizo antes do comezo das aulas.



Servizo de almorzo para o alumnado interesado . O servizo de almorzo prestarase dende o comezo do servizo ate 30 minutos antes do comezo das aulas. Debera incluír unha bebida a base de leite quente, froita e galletas, cereais ou pan. Os nenos e nenas que teñan algún tipo de intolerancia alimentaria debidamente xustificada terán un menú adaptados ás súas necesidades.

.- Redacción modificada:
Artigo 21. Servizos.
Este servizo comprende:


Servizo de gardería. Coidado e atención educativa durante o tempo que se
permaneza no servizo antes do comezo das aulas e/ou despois das mesmas.



Servizos de alimentación para o alumnado interesado . Prestaranse servizos
de alimentación durante os programas de conciliación que serán adaptados á
hora do día na que se presten. O seu contido estará rexido por unha alimentación san e natural.
Os nenos e nenas que teñan algún tipo de intolerancia alimentaria
debidamente xustificada terán un menú adaptados ás súas necesidades.

5.- Modificar o artigo 26. Definición.
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.- Redacción actual:
Artigo 26. Definición
Programa de conciliación da vida laboral e familia para nenos e nenas escolarizados
nun CEIP ou CRA que teñan entre 3 e 12 anos, que se desenvolverá nos seguintes
períodos :


Dende o 1 de setembro ate o inicio do curso escolar



Durante as vacacións do nadal



Durante as vacacións de semana santa



Dende o remate do curso escolar ate o 30 de xuño.



Do 1 ao 15 de xullo



Do 16 ao 31 de xullo

Poderán ampliarse estes servizos aos seguintes períodos:


Do 1 ao 15 de agosto



Do 16 a 31 de agosto

Por regra xeral os nenos e nenas deben poder estar un mes de vacacións anuais fora
do seu centro de estudios, polo que o acceso aos diverteos de agosto estará mais
limitado, segundo se contempla no artigo 33, deste regulamento.
No caso excepcional de que existan circunstancias sociais ou familiares que impidan
que estas mínimas vacacións, a técnica municipal encargada do programa debera
asinar un informe no que se constate esa imposibilidade. Para elaboralo solicitara aos
pais, nais oi titores a documentación que estime necesaria.

.- Redacción modificada:
Artigo 26. Definición.
Programa de conciliación da vida laboral e familia para nenos e nenas escolarizados
nun CEIP ou CRA que teñan entre 3 e 12 anos, que se desenvolverá nos seguintes
períodos :


Dende o 1 de setembro ate o inicio do curso escolar.
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Durante as vacacións do nadal



Durante os días laborais non lectivos do entroido



Durante as vacacións de semana santa



Dende o remate do curso escolar ate o 30 de xuño



Do 1 ao 15 de xullo



Do 16 ao 31 de xullo



Do 1 ao 15 de agosto



Do 16 a 31 de agosto

Por regra xeral os nenos e nenas deben poder estar un mes de vacacións anuais fora
do seu centro de estudios, polo que o acceso aos diverteos de agosto estará mais
limitado, segundo se contempla no artigo 33 deste Regulamento.
No caso excepcional de que existan circunstancias sociais ou familiares que impidan
estas mínimas vacacións, a técnica municipal encargada do programa debera asinar un
informe no que se constate esa imposibilidade. Para elaboralo solicitara aos pais, nais
ou titores a documentación que estime necesaria.
Segundo.- Someter o expediente a información pública mediante anuncio no Boletín
Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos da Corporación e na web municipal durante
30 días. De non formularse reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o
acordo ata entón provisional.
Terceiro.- O acordo definitivo, incluído o inicial elevado automaticamente a tal
categoría, e o texto íntegro das modificacións, así como o Regulamento definitivo
modificado, deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en vigor
ata que se leve a cabo dita publicación e transcorra o prazo previsto no art. 65.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da citada Lei, debendo así
mesmo publicarse no portal de transparencia.
Teo, na data da sinatura dixital do presente.
O alcalde
Rafael C. Sisto Edreira”
(….)
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (3 Son de Teo, 4 PSdeG-PSOE, 6 PP e 2 BNG),
acorda:
Primeiro.-

Aprobar

inicialmente

a

modificación

do

Regulamento

de

funcionamento dos programas de conciliación do Concello de Teo, nos termos
que se recolle a continuación:
1.- Modificar o artigo 1. Obxecto.
.- Redacción actual:
Artigo 1. Obxecto.
É obxecto deste Regulamento establecer unha ordenación dos servizos de conciliación
da vida familiar e laboral que presta o Concello de Teo.
Ademais do previsto neste Regulamento será de aplicación a Ordenanza Municipal
reguladora do prezo público do concello de Teo, así como as restantes normas de
réxime local e autonómicas de aplicación.
O presente regulamento establece e concreta

as normas de organización e

funcionamento dos servizos de conciliación do concello de Teo:


Teo Madruga



Diverteo

Para outros servizos da mesma índole que se poidan prestar esta norma será de
aplicación por analoxía mentres non se desenvolva unha regulación propia.

.- Redacción modificada:
Artigo 1. Obxecto.
É obxecto deste Regulamento establecer unha ordenación dos servizos de conciliación
da vida familiar e laboral que presta o Concello de Teo.
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Ademais do previsto neste Regulamento será de aplicación a Ordenanza Municipal
reguladora do prezo público do Concello de Teo, así como as restantes normas de
réxime local e autonómicas de aplicación.
O presente Regulamento establece e concreta

as normas de organización e

funcionamento dos servizos de conciliación do Concello de Teo:


Teomadruga



Teocoida



Diverteo

Para outros servizos da mesma índole que se poidan prestar, esta norma será de
aplicación por analoxía mentres non se desenvolva unha regulación propia. Os servizos
que se poidan desenvolver durante os días lectivos do curso escolar serán asimilables
á regulación establecida para Teomadruga, e os que o fagan durante as vacacións
escolares vincularanse coa regulación de Diverteo.

2.- Modificar o nome do capítulo II.
.- Redacción actual:
CAPÍTULO II: TEO MADRUGA
.- Redacción modificada:
CAPÍTULO II: TEOMADRUGA E TEOCOIDA

3.- Modificar o artigo 20. Definición.
.- Redacción actual:
Artigo 20. Definición.
Programa de conciliación da vida laboral e familiar que se desenvolve dende ás 07.30
horas ate o comezo das aulas durante todos os días do período lectivo do ensino
infantil e de primaria nos CEIP de Calo e os Tilos. Os usuarios e usuarias do programa
deberan estar escolarizados neses centros.
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.- Redacción modificada:
Artigo 20. Definición de Teomadruga e Teocoida.
Teomadruga é un programa de conciliación da vida laboral e familiar que se
desenvolve dende as 7.30 horas ate comezo das aulas durante todos os días do
período lectivo do ensino infantil e de primaria nos CEIP públicos de Teo que teñan
establecido o servizo.
Teocoida é un programa de conciliación da vida laboral e familiar que se desenvolve
despois do remate da xornada lectiva durante todos os días do período lectivo do
ensino infantil e de primaria nos CEIP públicos de Teo que teñan establecido o servizo.
Toda a regulación de Teomadruga é aplicable a Teocoida, coas adaptación lóxicas do
horario.
Os usuarios e usuarias do programa deberan estar escolarizados neses centros.
4.- Modificar o artigo 21. Servizos.
.- Redacción actual:
Artigo 21. Servizos.
Este servizo comprende:


Servizo de gardería. Coidado e atención educativa durante o tempo que se
permaneza no servizo antes do comezo das aulas.



Servizo de almorzo para o alumnado interesado . O servizo de almorzo prestarase dende o comezo do servizo ate 30 minutos antes do comezo das aulas. Debera incluír unha bebida a base de leite quente, froita e galletas, cereais ou pan. Os nenos e nenas que teñan algún tipo de intolerancia alimentaria debidamente xustificada terán un menú adaptados ás súas necesidades.

.- Redacción modificada:
Artigo 21. Servizos.
Este servizo comprende:


Servizo de gardería. Coidado e atención educativa durante o tempo que se
permaneza no servizo antes do comezo das aulas e/ou despois das mesmas.
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Servizos de alimentación para o alumnado interesado . Prestaranse servizos
de alimentación durante os programas de conciliación que serán adaptados á
hora do día na que se presten. O seu contido estará rexido por unha alimentación san e natural.
Os nenos e nenas que teñan algún tipo de intolerancia alimentaria
debidamente xustificada terán un menú adaptados ás súas necesidades.

5.- Modificar o artigo 26. Definición.
.- Redacción actual:
Artigo 26. Definición
Programa de conciliación da vida laboral e familia para nenos e nenas escolarizados
nun CEIP ou CRA que teñan entre 3 e 12 anos, que se desenvolverá nos seguintes
períodos :


Dende o 1 de setembro ate o inicio do curso escolar



Durante as vacacións do nadal



Durante as vacacións de semana santa



Dende o remate do curso escolar ate o 30 de xuño.



Do 1 ao 15 de xullo



Do 16 ao 31 de xullo

Poderán ampliarse estes servizos aos seguintes períodos:


Do 1 ao 15 de agosto



Do 16 a 31 de agosto

Por regra xeral os nenos e nenas deben poder estar un mes de vacacións anuais fora
do seu centro de estudios, polo que o acceso aos diverteos de agosto estará mais
limitado, segundo se contempla no artigo 33, deste regulamento.
No caso excepcional de que existan circunstancias sociais ou familiares que impidan
que estas mínimas vacacións, a técnica municipal encargada do programa debera
asinar un informe no que se constate esa imposibilidade. Para elaboralo solicitara aos
pais, nais oi titores a documentación que estime necesaria.
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.- Redacción modificada:
Artigo 26. Definición.
Programa de conciliación da vida laboral e familia para nenos e nenas escolarizados
nun CEIP ou CRA que teñan entre 3 e 12 anos, que se desenvolverá nos seguintes
períodos :


Dende o 1 de setembro ate o inicio do curso escolar.



Durante as vacacións do nadal



Durante os días laborais non lectivos do entroido



Durante as vacacións de semana santa



Dende o remate do curso escolar ate o 30 de xuño



Do 1 ao 15 de xullo



Do 16 ao 31 de xullo



Do 1 ao 15 de agosto



Do 16 a 31 de agosto

Por regra xeral os nenos e nenas deben poder estar un mes de vacacións anuais fora
do seu centro de estudios, polo que o acceso aos diverteos de agosto estará mais
limitado, segundo se contempla no artigo 33 deste Regulamento.
No caso excepcional de que existan circunstancias sociais ou familiares que impidan
estas mínimas vacacións, a técnica municipal encargada do programa debera asinar un
informe no que se constate esa imposibilidade. Para elaboralo solicitara aos pais, nais
ou titores a documentación que estime necesaria.
Segundo.- Someter o expediente a información pública mediante anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos da Corporación e na web
municipal durante 30 días. De non formularse reclamacións, entenderase
definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional.
Terceiro.- O acordo definitivo, incluído o inicial elevado automaticamente a tal
categoría, e o texto íntegro das modificacións, así como o Regulamento definitivo
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modificado, deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en
vigor ata que se leve a cabo dita publicación e transcorra o prazo previsto no art.
65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da citada
Lei, debendo así mesmo publicarse no portal de transparencia.

E para que conste, expido e asino a presente, de orde e co visto e prace do sr. alcalde,
coa reserva do artigo 206 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba
o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades
Locais, en Teo, na data da sinatura dixital do presente.
Vº e prace
O alcalde
Firmado digitalmente
33252651X
por 33252651X
RAFAEL
RAFAEL CARLOS
(R: P1508300I)
CARLOS SISTO SISTO
Fecha: 2020.10.15
(R: P1508300I) 12:25:06 +02'00'

A secretaria xeral
Firmado

digitalmente por
VIRGINIA
FRAGA
FRAGA DÍAZ VIRGINIA
DÍAZ - 76967703C
- 76967703C Fecha: 2020.10.15
12:17:02 +02'00'

Rafael C. Sisto Edreira

Virginia Fraga Díaz
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