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A  C  T  A  1/ 2010 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO 

 
PLENO MUNICIPAL 

- 27 XANEIRO DE 2010 – 
 
No Centro Sociocultural de A Ramallosa (en virtude do Decreto da Alcaldía de nº 31/10 
de 22/01/2010), a vinte e sete de xaneiro de dous mil dez, reúnense en primeira 
convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 
a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a 
sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 
convocados/as. 
 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  
Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 
D.ª Carmen Diéguez González 
D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 
D. Andrés Fernández Martínez 
D. Angel M. Rey Martínez 
D. Armando U. Blanco Martínez 
D. Antonio Castroagudín Valladares 
D. Juan Bautista Aller Suárez 
D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 
D. Manuel Mata Iglesias 
D. Alexandre Leis Carlés 
D. Carlos Rego Jorge 
D.ª Sandra Riveiro Carro 
D. Manuel José Rama Lesta 
D. F. Manuel Parajó Liñares 
Non asiste, previa excusa: 
D.ª Sara Josefina Currás Rey 
 
Interventora: 
D.ª Mónica I. Lado Varela 
Secretaria Xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA 
1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DE 30.12.2009. 
 
2º.-  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  858/09 Á 877/09 E DA 
01/10 Á 28/10). 
 
3º.- RATIFICACIÓN DO DECRETO DA ALCALDÍA RELATIVO Á CORRECCIÓN DE 
ERROS NO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DA CONTRATACIÓN DA 
RECOLLIDA DE LIXO. 
 
4º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA  DE CORRECCIÓN DE ERROS DO 
PLAN DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL (POS 2010). 
 
5º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESAFECTACIÓN DE VARIAS 
ESCOLAS UNITARIAS DO CONCELLO. 
 
6º.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA O DECRETO DO GALEGO NO 
ENSINO. 
 
7º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DO CONVENIO 
COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL Ó SERVIZO DO CONCELLO DE TEO. 
 
8º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DO ACORDO 
REGULADOR DO PERSOAL FUNCIONARIO Ó SERVIZO DO CONCELLO DE TEO. 
 
9º.- MOCIÓNS. 
 
10º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto, pasando a 

estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os que 

se recollen a continuación. 

 

Antes de entrar no primeiro punto da orde do día, o Sr. Alcalde disculpa a asistencia da 

concelleira do PP, D.ª Sara Currás e explica que, tal e como xa se adiantou o día das 

Comisións Informativas, ao non ser previamente dictaminado por estas, o Pleno da 

Corporación ten que ratificar a inclusión na orde do día do punto terceiro relativo á 

“RATIFICACIÓN DO DECRETO DA ALCALDÍA RELATIVO Á CORRECCIÓN DE 
ERROS NO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DA CONTRATACIÓN DA 
RECOLLIDA DE LIXO”. 
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Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos presentes, acorda 

ratificar a inclusión na orde do día do seguinte punto:  

“3.- RATIFICACIÓN DO DECRETO DA ALCALDÍA RELATIVO Á CORRECCIÓN DE 

ERROS NO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DA CONTRATACIÓN DA 

RECOLLIDA DE LIXO”. 

 
1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DE 30.12.2009. 

 
Acta da sesión ordinaria do día 30 de decembro de 2009. 

 
O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 30/12/09. 

 

O concelleiro do PP, Sr. Mata, sinala que advertiu un erro na páxina 37 onde se recolle 

que “O concelleiro do PSOE, Sr. Mata, di que tamén quedan foras unhas beirarrúas en 

Raxó”, cando debería dicir “O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, di que tamén quedan 

foras unhas beirarrúas en Raxó”. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, 
por unanimidade dos presentes, a acta do 30/12/2009, coa corección advertida. 
 
 
2º.-  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  858/09 Á 877/09 E DA 
01/10 Á 28/10). 
 
O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 23 ata o 30 

de decembro de 2009, que comprenden os números 858 ao 877, e dende o 1 ao 21 de 

xaneiro de 2010, que comprenden os números 1 ao 28, que segundo indica o Sr. 

Alcalde están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta 

se así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 
3º.- RATIFICACIÓN DO DECRETO DA ALCALDÍA RELATIVO Á CORRECCIÓN DE 
ERROS NO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DA CONTRATACIÓN DA 
RECOLLIDA DE LIXO. 
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O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 22/01/2010, que se recolle a 

continuación: 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

O Pleno da Corporación, na sesión celebrada o 30 de decembro de 2009, acordou 
aprobar os Pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas, para a 
contratación da xestión do servicio de recollida de residuos sólidos urbanos e limpeza 
viaria no Concello de Teo e proceder a licitación do contrato. 
 
Publicado o anuncio de licitación advertiuse a existencia de erros que afectan os 
referidos pregos, sendo necesario proceder a súa corrección. 
 
Co obxecto de axilizar o procedemento de licitación a Alcaldía dicta Decreto de data 
22/01/10 (Res. 33/10) coas correccións necesarias. 

 
En virtude do exposto, proponse ó Pleno da Corporación adopción do seguinte acordo: 
 
RATIFICAR O DECRETO DA ALCALDÍA RELATIVO Á CORRECCIÓN DE ERROS NO 
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS DA 
CONTRATACIÓN DA RECOLLIDA DE LIXO QUE SE TRANSCRIBE: 
 

D. Martiño Noriega Sánchez, Alcalde do Concello de Teo, con data de hoxe resolveu: 
 
Vistos os Pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas para a 
contratación da xestión do servicio de recollida de residuos sólidos urbanos e limpeza 
viaria no concello de Teo, aprobados na sesión plenaria do 30 de decembro de 2009. 
 
Considerando que unha vez publicado o anuncio de licitación no BOP de 20/01/10, 
advertiuse a existencia de erros que afectan á cláusula Terceira e apartado 5 da 
cláusula Novena do Prego de Cláusulas administrativas, e o parágrafo primeiro da 
cláusula 11.4 e ANEXO do Prego de prescricións técnicas, que é preciso corrixir. 
 
En virtude do exposto, de acordo co disposto no artigo 105 da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común e artigos 77 e 78 da Lei30/2007, de contratos do sector público 
 
RESOLVO: 
Primeiro.-  Corrixir os erros detectado nos Pregos de Cláusulas administrativas e de 
prescricións técnicas aprobados polo Pleno da Corporación na Sesión de 30 de 
decembro de 2009, e que afectan á cláusula Terceira e apartado 5 da cláusula Novena 
do Prego de Cláusulas administrativas e ao parágrafo primeiro da cláusula 11.4 e 
ANEXO do Prego de prescricións técnicas, que quedarán redactados da seguinte 
forma 
 
A Cláusula terceira do Prego de Cláusulas administrativas : 
 

“Terceira.- RÉXIME ECONÓMICO DA CONCESIÓN 
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O adxudicatario terá dereito a contraprestación económica que vira determinada 
polo importe do canon que deberá abonar o Concello, de acordo co remate 
ofertado polo adxudicatario. 

 
O tipo máximo do canon anual a abonar polo Concello será de, 652.259,44 € de 
valor estimado do contrato  mais 45.658,16 €, de IVE que corresponde ó 7%, (o 
importe do IVE poderá variar de acordo coas modificacións que ao efecto 
estableza a lexislación estatal), o prezo total de licitación ascende a 697.917,60 
€ anuais, IVE incluído. 
Ao devandito canon deberáselle restar o importe da compensación pola recollida 
selectiva dos envases lixeiros e do vidro, que será cobrada directamente polo 
concesionario, para o que o Concello delegará dito cobro.  

  
Transcorrido o primeiro ano de vixencia do contrato o canon será revisado 
anualmente en función das variacións que experimente o IPC e de conformidade 
co establecido no artigo 78.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do 
sector público. 

 
O Concello comprométese a restablecer o equilibrio económico da concesión de 
acordo co establecido nos apartados 4 e 5 do artigo 258 da LCSP. 

 
O importe do remate abonarase con cargo á partida 442.22706 do vixente 
Orzamento Municipal, en doce mensualidades, previa presentación da 
correspondente factura por meses vencidos. 

  
Serán por conta do concesionario tódolos gastos derivados da explotación do 
servicio de acordo coas condicións establecidas neste prego e no prego de 
prescricións técnicas.”. 

 
O apartado 5 da cláusula novena do Prego de Cláusulas administrativas: 
 

— “5.- Criterios sociais: de 0 a 10 puntos. 
 

Neste apartado valorarase a razón de 1 punto por cada traballador/a a contratar 
dentro dos que se atopen nalgunha das seguintes situacións: 

 
- Persoas en situación en risco de exclusión. 
- Parados de longa duración. 
- Persoas con discapacidade superior ao 50% debidamente acreditadas polo 

órgano competente da Xunta de Galicia. 
- Persoas desempregadas con idade superior a 45 anos. 
- Persoas incluídas nos programas de integración laboral para inmigrantes e 

emigrantes retornados. 
- Mulleres maiores de 40 anos, incluídas nos programas de integración e 

formación con cargas familiares. 
- Mulleres incluídas nos programas de prevención e acollida por violencia de 

xénero. 
- Mozos/as, ata 30 anos, que opten ao primeiro emprego.  
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A  acreditación deste apartado deberá realizarse no prazo de quince días hábiles 
contados dende o seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil 
do contratante.” 

 
O parágrafo primeiro da cláusula 11.4 do Prego de prescricións técnicas: 
 

“11.4. OFERTA ECONÓMICA. CONTIDO.  

O Licitador presentará na súa oferta os orzamentos anuais parciais de cada un 
dos servizos obxecto do concurso definidos no presente Prego.”  

 
O ANEXO do Prego de prescricións técnicas: 

“ANEXO. RELACIÓN DE EMPREGADOS A SUBROGAR  

 Categoría Custe anual 
2009 

1  Encargado Xeral.  31.594,80€  
2  Condutor RSU  21.994,72€ 
3  Condutor RSU 17.911,98€  
4  Condutor RSU 17.911,98€ 
5  Condutor RSU 17.911,98€ 
6  Capataz RSU  20.484,62€  
7  Peón RSU  16.053,60€  
8  Oficial 2ª Limp. Viaria 19.381,96€  
9  Peón Limp. Viaria  18.335,46  

10  Peón Limp. Viaria  18.335,46  
11 Peón Limp. Viaria  18.335,46  

 
Traballadores suxeitos ao “Convenio colectivo de la recuperación de residuos y 
materias primas secundarias”, publicado no BOE do 23 de outubro de 2007, por 
Resolución de 4 de outubro de 2007 da Dirección General de Trabajo e 
Convenio colectivo do sector de limpeza pública viaria, regos, recollida, 
tratamento e eliminación de residuos, limpeza e conservación de sumidoiros.” 

 
Segundo.- Someter á consideración do Pleno, na próxima sesión que celebre, a 
ratificación desta Resolución. 
Terceiro.- Dar publicidade á modificación dos Pregos de cláusulas administrativas e 
prescricións técnicas corrixidos a través do perfil do contratante e facer publica esta 
corrección no BOP, abrindo de novo o prazo de presentación de proposicións. 

 
Teo, 22 de xaneiro de 2010  
O Alcalde”, 



 

 - 7 -

 

O Sr. Alcalde explica que foron detectados uns erros nos pregos de cláusulas 

administrativas e de prescricións técnicas que houbo que correxir en relación co IVE, 

cos convenios dos traballadores a subrogar e coa revisión do IPC, sendo preciso 

igualmente facer unha aclaracion en relación ao límite temporal de idade aplicables ao 

criterio de adxudicación incorporado polo PSOE dos “mozos que opten ao primeiro 

emprego”, que se concretou en 30 anos. Aclara o Sr. Alcalde que, tal e como se falou o 

día das Comisións Informativas e co obxectivo de axilizar o procedemento ditouse un 

Decreto de Alcaldía que agora ten que ratificar, como órgano competente, o Pleno da 

Corporación, sen que proceda neste momento abrir un novo debate. 

 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, e o 

portavoz do PSOE, Sr. Leis, amosan o apoio dos seus respetivos grupos á proposta. 

  

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que a experiencia valórase de 0 a 10 

puntos e que lle comentaron que se vai así moitas das empresas galegas que queiran 

presentarse o van a ter moi difícil fronte ás empresas grandes. 

 

O Sr. Alcalde sinala que entendendo e compartindo as razóns expostas polo Sr. 

Blanco, agora mesmo xa non se poden introducir modificacións, procedéndose 

unicamente á ratificación do Decreto. 

 

O Sr. Blanco sinala que él unicamente o traslada. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSdeG-PSOE e 1 Grupo Mixto –
INTEO-), acorda RATIFICAR O DECRETO DA ALCALDÍA RELATIVO Á 
CORRECCIÓN DE ERROS NO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E 
PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS DA CONTRATACIÓN DA RECOLLIDA DE LIXO QUE 
SE TRANSCRIBE: 
“D. Martiño Noriega Sánchez, Alcalde do Concello de Teo, con data de hoxe resolveu: 
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Vistos os Pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas para a 
contratación da xestión do servicio de recollida de residuos sólidos urbanos e limpeza 
viaria no concello de Teo, aprobados na sesión plenaria do 30 de decembro de 2009. 
 
Considerando que unha vez publicado o anuncio de licitación no BOP de 20/01/10, 
advertiuse a existencia de erros que afectan á cláusula Terceira e apartado 5 da 
cláusula Novena do Prego de Cláusulas administrativas, e o parágrafo primeiro da 
cláusula 11.4 e ANEXO do Prego de prescricións técnicas, que é preciso corrixir. 
 
En virtude do exposto, de acordo co disposto no artigo 105 da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común e artigos 77 e 78 da Lei30/2007, de contratos do sector público 
 
 
RESOLVO: 
Primeiro.-  Corrixir os erros detectado nos Pregos de Cláusulas administrativas e de 
prescricións técnicas aprobados polo Pleno da Corporación na Sesión de 30 de 
decembro de 2009, e que afectan á cláusula Terceira e apartado 5 da cláusula Novena 
do Prego de Cláusulas administrativas e ao parágrafo primeiro da cláusula 11.4 e 
ANEXO do Prego de prescricións técnicas, que quedarán redactados da seguinte 
forma 
 
A Cláusula terceira do Prego de Cláusulas administrativas : 
 

“Terceira.- RÉXIME ECONÓMICO DA CONCESIÓN 
O adxudicatario terá dereito a contraprestación económica que vira determinada 
polo importe do canon que deberá abonar o Concello, de acordo co remate 
ofertado polo adxudicatario. 

 
O tipo máximo do canon anual a abonar polo Concello será de, 652.259,44 € de 
valor estimado do contrato  mais 45.658,16 €, de IVE que corresponde ó 7%, (o 
importe do IVE poderá variar de acordo coas modificacións que ao efecto 
estableza a lexislación estatal), o prezo total de licitación ascende a 697.917,60 
€ anuais, IVE incluído. 
Ao devandito canon deberáselle restar o importe da compensación pola recollida 
selectiva dos envases lixeiros e do vidro, que será cobrada directamente polo 
concesionario, para o que o Concello delegará dito cobro.  

  
Transcorrido o primeiro ano de vixencia do contrato o canon será revisado 
anualmente en función das variacións que experimente o IPC e de conformidade 
co establecido no artigo 78.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do 
sector público. 

 
O Concello comprométese a restablecer o equilibrio económico da concesión de 
acordo co establecido nos apartados 4 e 5 do artigo 258 da LCSP. 

 
O importe do remate abonarase con cargo á partida 442.22706 do vixente 
Orzamento Municipal, en doce mensualidades, previa presentación da 



 

 - 9 -

correspondente factura por meses vencidos. 
  

Serán por conta do concesionario tódolos gastos derivados da explotación do 
servicio de acordo coas condicións establecidas neste prego e no prego de 
prescricións técnicas.”. 

 
O apartado 5 da cláusula novena do Prego de Cláusulas administrativas: 
 

— “5.- Criterios sociais: de 0 a 10 puntos. 
 

Neste apartado valorarase a razón de 1 punto por cada traballador/a a contratar 
dentro dos que se atopen nalgunha das seguintes situacións: 

 
- Persoas en situación en risco de exclusión. 
- Parados de longa duración. 
- Persoas con discapacidade superior ao 50% debidamente acreditadas polo 

órgano competente da Xunta de Galicia. 
- Persoas desempregadas con idade superior a 45 anos. 
- Persoas incluídas nos programas de integración laboral para inmigrantes e 

emigrantes retornados. 
- Mulleres maiores de 40 anos, incluídas nos programas de integración e 

formación con cargas familiares. 
- Mulleres incluídas nos programas de prevención e acollida por violencia de 

xénero. 
- Mozos/as, ata 30 anos, que opten ao primeiro emprego.  

 
A  acreditación deste apartado deberá realizarse no prazo de quince días hábiles 
contados dende o seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil 
do contratante.” 

 
O parágrafo primeiro da cláusula 11.4 do Prego de prescricións técnicas: 
 

“11.4. OFERTA ECONÓMICA. CONTIDO.  

O Licitador presentará na súa oferta os orzamentos anuais parciais de cada un 
dos servizos obxecto do concurso definidos no presente Prego.” 

O ANEXO do Prego de prescricións técnicas: 

“ANEXO. RELACIÓN DE EMPREGADOS A SUBROGAR  

 Categoría Custe anual 
2009 

1  Encargado Xeral.  31.594,80€  
2  Condutor RSU  21.994,72€ 
3  Condutor RSU 17.911,98€  
4  Condutor RSU 17.911,98€ 
5  Condutor RSU 17.911,98€ 
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6  Capataz RSU  20.484,62€  
7  Peón RSU  16.053,60€  
8  Oficial 2ª Limp. Viaria 19.381,96€  
9  Peón Limp. Viaria  18.335,46  

10  Peón Limp. Viaria  18.335,46  
11 Peón Limp. Viaria  18.335,46  

 
Traballadores suxeitos ao “Convenio colectivo de la recuperación de residuos y 
materias primas secundarias”, publicado no BOE do 23 de outubro de 2007, por 
Resolución de 4 de outubro de 2007 da Dirección General de Trabajo e 
Convenio colectivo do sector de limpeza pública viaria, regos, recollida, 
tratamento e eliminación de residuos, limpeza e conservación de sumidoiros.” 

 
Segundo.- Someter á consideración do Pleno, na próxima sesión que celebre, a 
ratificación desta Resolución. 
 
Terceiro.- Dar publicidade á modificación dos Pregos de cláusulas administrativas e 
prescricións técnicas corrixidos a través do perfil do contratante e facer publica esta 
corrección no BOP, abrindo de novo o prazo de presentación de proposicións”. 
4º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA  DE CORRECCIÓN DE ERROS DO 
PLAN DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL (POS 2010). 
 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Rafael Sito Edreira. 

 

O Sr. Sisto da conta da proposta da Alcaldía de 15/01/2010, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda e infraestruturas de 22/01/2010. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Corrección erros do Plan de Cooperación ás 
Obras e Servizos de competencia municipal (POS 
2010) 
 
O Pleno da Corporación, na sesión celebrada o 25 de novembro de 2009, aprobou o Plan 
de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS 2010), remitíndose o 
certificado do acordo, xunto cos proxectos das obras incluídas, á Deputación Provincial o 
27 de novembro de 2009. 
 
A Deputación, unha vez revisada a documentación remitida pon de manifesto a existencia 
de deficiencias nas seguintes obras: 
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- “Afirmado e acondicionamento da rúa Clara Campoamor, Cacheiras”, na que hai unha 
diferencia de un céntimo de euro entre o importe que figura no acordo do Pleno e o importe 
do proxecto. 
-“Afirmado e acondicionamento tramo rotonda das Viñas a Agrela”, que no acordo plenario 
denomínase “Afirmado e acondicionamento tramo rotonda das Viñas a Grela”. 
 
Á vista do exposto e en aplicación do establecido no artigo 105.2 da Lei de Réxime xurídico 
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, propoño ó Pleno 
Municipal a adopción do seguinte acordo: 
 
Correxir os apartados 1 e 2 do punto 7º da orde do día do Pleno de 25 de novembro de 
2009, DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DO PLAN DE COOPERACIÓN ÁS 
OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS 2010), que quedarán da 
seguinte forma: 

1.- “Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (POS) 2010, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa 
totalidade, no que se recollen os obras que o Concello ten previsto realizar e a 
dedicación a gastos correntes do exercicio 2010, e de acordo co financiamento 
que se indica: 

A ) Realización de obras:  

Denominación da obra Estado + 
Deputació

n 

Concello Presuposto 
total 

Saneamento en Castres, Oza (Teo) 52.294,81 
€ 

5.000,00 € 57.294,81 € 

Afirmado ea condicionamento da 
rúa Clara Campoamor, Cacheiras 
(Teo) 

50.427,17 
€ 

5.000,01 € 55.427,18 € 

Afirmado e acondicionamento de 
Cruce de Lañas-Bamonde-Lamas

113.549,00 
€ 

10.000,00  
€ 

123.549,00 €

Afirrmado e acondicionamento do 
vial  Carballal-Cruce das Pontes e 
ramal Centro Médico 

112.748,05 
€ 

25.000,00 
€ 

137.748,05 €

Afirmado e acondicionamento do 
vial Rúa Ameneiro ata o Colexio 
dos Tilos 

38.249,12 
€ 

10.498,88 
€ 

48.748,00 € 
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             SUBTOTAL OBRAS 367.268,15 
€ 

55.498,89 
€ 

422.767,04 €

 

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2010 e que se 
relacionan nesta táboa. 

B ) Financiamento de gastos correntes: 

Non se solicita financiamento neste capítulo 

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2010 no que se inclúen as obras que a 
continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos: 

Denominación da obra Presuposto 

Afirmado e acondicionamento Tramo Rotonda das Viñas a 
Agrela 

31.110,84 € 

TOTAIS 31.110,84 € 

Teo, 15 de xaneiro de 2010  

O Alcalde 

Martiño Noriega Sánchez” 
  
O Sr. Sisto tratándose da denominación da obra explica que, independentemente de 

como se coñeza o sitio, o nomemclator oficial e os asesores lingúiticos, din que é 

Agrela, polo tanto acóllese esta como denominación máis correcta aínda que non 

coincida coa denominación coa que popularmente se coñece o lugar. 

 

O Sr. Alcalde aclara que, ao tratarse dunha competencia plenaria, ten que ser este 

órgano o que adopte o acordo. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di que 

pensa que é A Grela, pero partindo de que esa xente ten que saber máis que el, vai a 

apoiar a proposta. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e o portavoz do PP, Sr. Blanco, que anuncian o  

apoio dos seus respectivos grupos á proposta. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSdeG-PSOE e 1 Grupo Mixto -
INTEO-), acorda correxir os apartados 1 e 2 do punto 7º da orde do día do Pleno 
de 25 de novembro de 2009, DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DO PLAN 
DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS 
2010), que quedarán da seguinte forma: 

“1.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de 
competencia municipal (POS) 2010, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa 
totalidade, no que se recollen os obras que o Concello ten previsto realizar e a 
dedicación a gastos correntes do exercicio 2010, e de acordo co financiamento 
que se indica: 

A ) Realización de obras:  

Denominación da obra Estado + 
Deputación 

Concello Presuposto 
total 

Saneamento en Castres, Oza 
(Teo) 

52.294,81 € 5.000,00 € 57.294,81 € 

Afirmado ea condicionamento da 
rúa Clara Campoamor, 
Cacheiras (Teo) 

50.427,17 € 5.000,01 € 55.427,18 € 

Afirmado e acondicionamento de 
Cruce de Lañas-Bamonde-
Lamas 

113.549,00 € 10.000,00  € 123.549,00 € 

Afirrmado e acondicionamento 
do vial  Carballal-Cruce das 
Pontes e ramal Centro Médico 

112.748,05 € 25.000,00 € 137.748,05 € 

Afirmado e acondicionamento do 
vial Rúa Ameneiro ata o 
Colexio dos Tilos 

38.249,12 € 10.498,88 € 48.748,00 € 

             SUBTOTAL OBRAS 367.268,15 € 55.498,89 € 422.767,04 € 
 

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2010 e que se 
relacionan nesta táboa. 

 

B ) Financiamento de gastos correntes: 
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Non se solicita financiamento neste capítulo 

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2010 no que se inclúen as obras que a 
continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos: 

Denominación da obra Presuposto 

Afirmado e acondicionamento Tramo Rotonda das Viñas a 
Agrela 

31.110,84 € 

TOTAIS 31.110,84 €”
 
 
5º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESAFECTACIÓN DE VARIAS 
ESCOLAS UNITARIAS DO CONCELLO. 
 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 15/01/2010, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de educación e 

mocidade de 22/01/2010. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

O Concello de Teo dispón, entre outras, de varias escolas unitarias repartidas polo 

Concello, integradas no Colexio Rural Agrupado de Teo (CRA). 

As escolas de Aido, na parroquia de Luou, de Campos, na parroquia de Teo, e de 

Vilariño, na parroquia do mesmo nome, por causa da falla de alumnado, foron 

pechando progresivamente, ata quedar totalmente sen actividade, algunha delas desde 

fai máis de dous anos. 

As parroquias mencionadas, eminentemente rurais, supoñen un total de 1534 

habitantes, e, pola súa ubicación, precisan contar con lugares públicos onde poder 

desenvolver actividades, e dos cales poida dispor a veciñanza. 

Toda vez que estas escolas dependen da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, é preciso solicitar a desafectación das mesmas, para 

poder prestar á veciñanza os servizos que se pretenden, polo que  

PROPOÑO Ó PLENO DO CONCELLO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO: 

1º.- Solicitar á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 

Galicia a desafectación das escolas unitarias do Aido (Luou), Campos(Teo) e 

Vilariño(Vilariño), co fin de poder habilitalas para programar actividades, así como 

facilitar o seu uso por parte da poboación interesada. 

Teo, 15 de xaneiro de 2010. 
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O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez 

 
O Sr. Alcalde explica que a proposta ten a súa orixe nuha petición inicial que se fixo á 

Consellería de Educación en relación á escola de Vilariño, respostando a Consellería 

citada que se precisaba dun acordo plenario. Sinala que por iso se somete ao Pleno, 

referíndose a solicitude, ademáis de á escola de Vilariño, ás escolas unitarias do Aido, 

na parroquia de Luou e Campos na parroquia de Teo. O Sr. Alcalde sinala que se está 

producindo o peche de determinados centros, que cun mínimo de investimento 

poderían servir para completar a rede de locais socioculturais do Concello. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, e o 

portavoz do PSOE, Sr. Leis, amosan o apoio dos seus respetivos grupos á proposta. 

  

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen anuncia o apoio do seu grupo, pedindo en 

todo caso que se volve a haber rapaces se poidan voltar a abrir. 

O Sr. Alcalde salienta que todos estarían máis contentos se os centros seguirán 

prestando o servizo que estaban prestando, pero que telos parados tampouco é unha 

boa solución. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSdeG-PSOE e 1 Grupo Mixto -
INTEO-), acorda: 
1º.- Solicitar á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 
Galicia a desafectación das escolas unitarias do Aido (Luou), Campos (Teo) e 
Vilariño (Vilariño), co fin de poder habilitalas para programar actividades, así 
como facilitar o seu uso por parte da poboación interesada. 
 

6º.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA O DECRETO DO GALEGO NO 
ENSINO. 
 
O Sr. Alcalde da conta da moción do BNG, contra o Decreto do galego no ensino de 

data 14/01/2010 (rex. entrada nº 326, de 18/01/2010), ditaminada favorablemente pola 
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Comisión informativa de educación e mocidade de data 22/01/2010, que se recolle a 

continuación: 

 

Grupo Municipal de TEO 

Moción contra o Decreto do galego no ensino 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Asistimos nos últimos tempos a unha situación esperpéntica que pretenden trasladar á 
opinión pública a idea de que o idioma castelán corre perigo en Galiza, por mor dunha 
suposta imposición do galego e dunha suposta discriminación a que se vén sometidas 
as persoas que falan nesta lingua. Mentres tanto a realidade é claramente á inversa: o 
proceso de normalización de usos do galego foi lento e, até hoxe, insuficiente para 
garantir o dereito a vivir na nosa lingua. Na práctica, estamos na negación da igualdade 
e convivencia entre as dúas linguas, feito no que coinciden numerosos informes, 
organismos e entidades. 

Así, un informe do Consello de Europa elaborado a finais de 2008, advertía que no 
noso País non se están a dar garantías para o uso normal do galego en ámbitos tan 
importantes como a educación, a xustiza, os servizos públicos ou os medios de 
comunicación; incumpríndose os tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos. Na 
mesma liña, un recente informe da Real Academia Galega sinala que en doce anos 
reduciuse á metade a cantidade de persoas que falan habitualmente en galego. Tamén 
o Consello Escolar de Galiza, nun informe sobre o galego no ensino, confirma unha 
clara desgaleguización do alumnado no seu tránsito da familia á escola, como 
consecuencia da desvantaxe do galego fronte ao castelán no sistema educativo.  

Porén, a pesares da situación crítica pola que atravesa a lingua propia do País, a 
chegada do PP ao Goberno da Xunta de Galiza non fixo mais que agravar a situación. 
A súa galegofobia está a propiciar que, en contraposición coa extrema ineficacia e 
parálise no resto da acción de goberno, o goberno de Feijoo estea a actuar con 
obsesiva celeridade en contra do galego e das medidas que, en boa parte, impulsou o 
goberno bipartito da Xunta de Galiza, inspiradas no consenso que estabelece a Lei e o 
Plan de Normalización Lingüística. Así, eliminou a obrigatoriedade de realizar unha 
proba en galego para a acceder á función pública, eliminou a condición de impartir en 
educación infantil un mínimo do 50% en galego en contextos español-falantes; 
desmantelou o modelo educativo de Galescolas e reduciu drasticamente o orzamento 
para diferentes políticas de normalización lingüística, até o punto de que os orzamentos 
deste ano dedican un 20% menos á normalización que os do ano 2009.  

Para o PP o elemento central desta política de persecución contra o galego é a 
substitución do actual Decreto 124/2007 por un novo, para o que o Goberno da Xunta 
de Galiza presentou as bases o pasado 30 de decembro. O PP preséntao como o que 
será o decreto do plurilingüismo. Porén, non hai tal plurilingüismo, o que hai é un 
avance claro cara ao monolingüismo en castelán. Coas bases presentadas vai haber 
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menos galego no ensino, esa é a realidade. Na súa aplicación práctica, vaise pasar do 
50% en galego ao 70 - 30 en favor do castelán. A introdución do inglés é unha cortina 
de fume pois, como o propio decreto admite, non vai haber recursos para financiar a 
introdución do inglés, moito menos se temos en conta que o PP reduce os orzamentos 
para o ensino público. 

As bases do decreto vulneran leis básicas aprobadas por consenso e tratados 
internacionais de dereitos lingüísticos. En concreto, vulnera a letra e o espírito da Lei 
de normalización lingüística (artigos 12 e 13), así como da Carta europea de linguas 
rexionais ou minoritarias (art. 8). O borrador non garante que o alumnado acade a 
competencia en lingua galega, polo tanto sitúase mesmo fóra do marco do Estatuto, 
artigo 5. Un goberno serio, cívico e responsábel debería cumprir as leis e os tratados 
internacionais de dereitos humanos e lingüísticos. 

É un borrador que vai traer conflitos á sociedade e aos centros educativos, onde antes 
había acordo e consenso. A Xunta fai deixación das súas funcións e traslada o 
problema ao profesorado, ao estudantado e ás familias. Porque ademais é unha 
proposta feita de costas á sociedade galega, sen ningún consenso con estes colectivos 
nin coa sociedade en xeral. Por iso se presentou na véspera de fin de ano, a última 
hora do serán, e sen que existise ningún proceso previo de diálogo nin contraste. 

As bases para a elaboración do novo decreto preséntanse baixo a suposta 
argumentación de que garante a liberdade de elección. Porén, non se pode falar de 
liberdade de elección cando existe desigualdade xurídica entre o galego e o castelán, e 
o galego está situado nun nivel de inferioridade en todos os usos sociais. Nin se pode 
falar de liberdade de elección cando se impide a adquisición de competencia en lingua 
galega. 

En resumo, é unha agresión á dignidade da nosa cultura que haxa un goberno da 
Xunta de Galiza que maltrata e despreza a lingua propia do noso País. 

Por isto solicitamos do Pleno da Corporación a adopción do seguinte 

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza a 

1.       Retirar o borrador do novo Decreto sobre o uso das linguas vehiculares no 
ensino, presentado o pasado día 30 de decembro diante da opinión pública.  

2.       Cumprir as obrigas estatutarias de normalización da lingua propia de Galiza 
en todos os planos da vida pública, de acordo co artigo 5 do Estatuto de Autonomía.  

3.       Retornar ao consenso político e social que se estabelece no marco normativo 
da Lei de Normalización Lingüística e no Decreto 124/2007, consecuencia do Plano 
de Normalización Lingüística aprobado por unanimidade das forzas parlamentares.  

Teo, 14 de xaneiro de 2010” 
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O Sr. Alcalde explica que hai unha moción do PSOE presentada fora de prazo razón 

pola que non se levou á Comisión Informativa. Salienta que existía un compromiso de 

facer unha moción conxunta pero que a mesma non foi trasladada en tempo ao grupo 

socialista, polo que se ao PSOE non lle vale o texto que se propón polo BNG se 

debaterá tamén a moción do PSOE e o BNG votará a favor. O Sr. Alcalde salienta que 

non se entra noutras cuestións como que o Decreto é inviable, no 33 por cen da lingua 

extranxeira cando o profesorado non está formado e en determinadas cuestións de 

fondo. Di que o borrador vai contra unha ampla maioría tamén contra moitos 

simpatizantes do PP e está xerando un malestar importante, razón pola que se pide a 

sua retirada. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di 

que está totalmente en desacordo co que di o Sr. Alcalde, que di o que lle corresponde 

ao BNG pero non o que lle corresponde a unhas eleccións que lle deron ao PP unha 

maioría cando no programa electoral levaba iso. Opina que o que pasa é que os do 

BNG, acompañados por uns poucos do PSOE, queren impoñer a súa forza na rúa e 

votar abaixo todo un programa electoral. Pregunta o Sr. Parajó para o que sirve o da 

rúa, se agora os do BNG ata mandan os fillos a Inglaterra para aprender inglés. 

Salienta que hai un 60 ou 70 por cen que non fixeron manifestación pero que ao mellor 

teñen que facela. Pregunta o Sr. Parajó se os do BNG queren “Galicia” ou “Galicia”, 

“gracias” ou “gracias”, engadindo que queren inventar a polvora e que xa está todo 

inventado. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que a moción do seu grupo foi presentada 

fora de prazo por unha cuestión técnica, estando recollida sustancialmente na do BNG. 

Anuncia o Sr. Leis o apoio do seu grupo. Explica que a moción pide tres cousas. A 

primeira relacionada coa necesidade dun consenso político que se rompe por parte 

dalgúns por un compromiso político. O tema das linguas parece un tema menor pero ao 

final guerras deste tipo implican a creación dun profundo calado social, sendo polo 

tanto preciso recuperar o consenso político roto polo actual goberno da Xunta, 

rompendo o propio consenso que impulsou no seu momento o propio Partido Popular. 

En segundo lugar o marco dese consenso ten que ser no Parlamento de Galicia, onde 

ten que existir diálogo para restablecer o consenso. En terceiro lugar sinala o Sr. Leis 
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que o seu grupo entende que o punto de referencia para ese consenso debe ser a 

formulación xurídica no que se acadou ese consenso, o Plan xeral de normalización 

lingüística aprobado sendo Vicepresidente da Xunta o Sr. Feijó. 

O Sr. Alcalde da conta da moción conxunta do BNG e PSOE sobre o documento 

presentado pola Xunta de Galicia respecto da política lingüística no ensino non 

universitario, que se recolle a continuación. 

“MOCIÓN CONXUNTA DO BNG e do PSdeG-PSOE no Concello de Teo 

Proposta de resolución sobre o documento presentado pola Xunta de Galicia 
respecto da política lingüística no ensino non universitario 

O Goberno da Xunta de Galicia presentou recentemente o documento titulado “Bases 
para a elaboración do decreto de plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia”. 
Con esta proposta o Partido Popular ten conseguido a dubidosa honra de que non 
exista ningunha institución nin sector da sociedade galega que defenda, sequera 
minimamente, as bases presentadas polo actual goberno Popular. Mesmo ao contrario, 
as críticas sucédense, e acumúlanse as chamadas a unha argumentación ponderada e 
rigorosa sobre un tema cultural, educativa e socialmente tan relevante. 

Asistimos nos últimos tempos a unha situación esperpéntica que pretenden trasladar á 
opinión pública a idea de que o idioma castelán corre perigo en Galicia, por mor dunha 
suposta imposición do galego e dunha suposta discriminación á que se vén sometidas 
as persoas que falan nesta lingua. Mentres tanto a realidade é claramente á inversa: o 
proceso de normalización de usos do galego foi lento e, ata hoxe, insuficiente para 
garantir o dereito a vivir na nosa lingua. Na práctica, estamos na negación da igualdade 
e convivencia entre as dúas linguas, feito no que coinciden numerosos informes, 
organismos e entidades. 

Así, un informe do Consello de Europa elaborado a finais de 2008, advertía que no 
noso País non se están a dar garantías para o uso normal do galego en ámbitos tan 
importantes como a educación, a xustiza, os servizos públicos ou os medios de 
comunicación; incumpríndose os tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos. Na 
mesma liña, un recente informe da Real Academia Galega sinala que en doce anos 
reduciuse á metade a cantidade de persoas que falan habitualmente en galego. Tamén 
o Consello Escolar de Galiza, nun informe sobre o galego no ensino, confirma unha 
clara desgaleguización do alumnado no seu tránsito da familia á escola, como 
consecuencia da desvantaxe do galego fronte ao castelán no sistema educativo.  

A Xunta de Galicia ven de rachar unilateralmente o necesario consenso lingüístico 
acadado co Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado por todo o arco 
parlamentario no ano 2004, sendo daquela Vicepresidente da Xunta Alberto Núñez 
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Feijóo, actual presidente do Executivo galego. Ademais, o vixente Decreto 124/07 
estase a desenvolver de forma razoable e positiva nos distintos centros educativos do 
país e, por certo, sen ocasionar ningún conflito lingüístico, cuestión que mesmo 
recoñece o actual Secretario de Política Lingüística. Este texto consensuado foi 
defendido e aclamado en rolda de prensa polos tres partidos políticos, tamén polo 
Partido Popular, antes de que neste partido se impuxeran intereses espurios en base a 
pretendidos réditos electorais. 

As bases do decreto vulneran leis básicas aprobadas por consenso e tratados 
internacionais de dereitos lingüísticos. En concreto, vulnera a letra e o espírito da Lei 
de normalización lingüística (artigos 12 e 13), así como da Carta europea de linguas 
rexionais ou minoritarias (art. 8). O borrador non garante que o alumnado acade a 
competencia en lingua galega, polo tanto sitúase mesmo fóra do marco do Estatuto, 
artigo 5. Un goberno serio, cívico e responsábel debería cumprir as leis e os tratados 
internacionais de dereitos humanos e lingüísticos. 

A galegofobia asumida polo Partido Popular está a propiciar pois que, en 
contraposición coa extrema ineficacia e parálise no resto da acción de goberno, o 
goberno de Feijóo estea a actuar con obsesiva celeridade en contra do galego e das 
medidas que, en boa parte, impulsou o goberno bipartito da Xunta de Galiza, inspiradas 
no consenso que estabelece a Lei e o Plan de Normalización Lingüística. Así, eliminou 
a obrigatoriedade de realizar unha proba en galego para a acceder á función pública, 
eliminou a condición de impartir en educación infantil un mínimo do 50% en galego en 
contextos español-falantes; desmantelou o modelo educativo da Rede Galega de 
Escolas Infantís e reduciu drasticamente o orzamento para diferentes políticas de 
normalización lingüística, até o punto de que os orzamentos deste ano dedican un 20% 
menos á normalización que os do ano 2009. 

As bases para a elaboración do novo decreto preséntanse baixo a suposta 
argumentación de que garanten a liberdade de elección. Porén, non se pode falar de 
liberdade de elección cando existe desigualdade xurídica entre o galego e o castelán, e 
o galego está situado nun nivel de inferioridade en todos os usos sociais. Nin se pode 
falar de liberdade de elección cando se impide a adquisición de competencia en lingua 
galega.  
 
Consecuentemente, esta moción conxunta presenta ao Pleno da Corporación a 
seguinte proposta de resolución: 

Instar á Xunta de Galiza a 

1. Establecer medidas de protección da lingua galega para superar a súa posición 
de desvantaxe. 

2. Non tomar medidas que supoñan pasos atrás no proceso de desenvolvemento 
do galego e, consecuentemente, retirar o borrador do novo Decreto sobre o uso das 
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linguas vehiculares no ensino, presentado o pasado día 30 de decembro á opinión 
pública.  

3. Tomar, pola contra,  as medidas precisas no eido educativo para garantir a 
competencia plena do alumnado nas dúas linguas oficiais ao rematar a ensinanza 
secundaria obrigatoria 

4. Cumprir as obrigas estatutarias de normalización da lingua propia de Galicia en 
todos os planos da vida pública, de acordo co artigo 5 do Estatuto de Autonomía. 

5. Presentar un verdadeiro plan de aprendizaxe de linguas estranxeiras, factible e 
rigoroso, sobre a base de continuar e potenciar as medidas acometidas polo 
anterior goberno, sen que isto supoña detrimento da capacidade lingüística nas 
linguas oficiais do país. 

6. Reconstruír o consenso social e político que se estabelece no marco normativo 
da Lei de Normalización Lingüística e no Decreto 124/2007, consecuencia do Plan 
de Normalización Lingüística aprobado por unanimidade das forzas parlamentares.  

Teo, 27 de xaneiro de 2010”  

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di hai que ver o ben que falan os dous, os 

do BNG e os de PSOE, pero que malas son os lios que teñen aínda que hoxe non os 

teñan. O Sr. Blanco di que os membros do seu grupo non están de acordo coa moción 

e que presentarán unha moción de urxencia. Opina que o Sr. Parajó ten moita razón e 

que os do BNG e os do PSOE usan a demagoxia. Di que sempre quixo que as súas 

fillas soubesen galego, e sempre dixo “gracias” non “gracia”. Opina que os fillos e os 

netos hai que darlle algo máis porque ao  chegar ao Padorrnelo van con “gracia” e 

teñen que dar volta á casa porque non lles deixan pasar porque non lle entenden. 

Deben saber o galego e tamén o castelán e o inglés. Opina o Sr. Blanco que o da 

manifestación non é normal, porque están presumindo de país e o noso país está 

integrado nunha España común. O Sr. Blanco, dirixíndose aos membros do equipo de 

goberno, dille que respeta o de eles pero que teñen que comprender o que máis lle 

beneficia os nosos fillos e netos.  

 

A concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida, di que a moción tal e como está redactada 

non pide a eliminación do castelán. 
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Sendo as vinte horas e trinta e sete minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro do 

PSOE, Sr. Rego. 

 

A Sra. Hermida explica que se pide o que di o Sr. Blanco, que o galego e o castelán 

teñan as mesmas oportunidades, incluso en contra do que queren e piden algúns do 

BNG. Hai que saber inglés pero tamén saber dar ben inglés. Se os fillos dos do BNG e 

do PP van a Inglaterra é porque a única forma de apender unha lingua é mediante un 

procedemento de inmersión linguistica, polo que co cambio será igualmente preciso ir a 

Inglaterra. Pregunta a Sra. Hermida cal foi a primeira manifestación en contra da lingua, 

e sinala que foi unha que pedía a eliminación do galego que según a policía contaba 

con 3.000 asistentes. Aclara a Sra. Hermida que o Decreto non ia así no programa 

electoral do PP, senón que o único que ia era a consulta aos pais e nais sobre o 

idioma, o outro non. Tratándose da utilidade das linguas salienta a Sra. Hermida que 

pasando os Pirineos o castelán non sirve, sendo certo que despois do Bierzo hai que 

expresarse en castelán, porque o galego xa non está, pero pasando o Miño si nos 

entenderán en galego.  

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, 

opina que a Sra. Hermida o primeiro que tería que dicir é de quen é a culpa do fracaso 

escolar, dos alumnos ou doutros, porque o sabe ben. Refírese o Sr. Parajó aos que 

aproveitan para ir á manifestación e non dar clase ou non ir á clase e tampouco á 

manifestación. Opina que os do BNG queren inventar a polvora. Explica que o Sr. 

Pachí López quere facer no País Vasco o mesmo que se quere facer en Galicia. Opina 

que o que pasa é que o BNG e parte do PSOE non asumiron a perda das eleccións e 

queren facer ruído na rúa, ao igual que ocorre coas Caixas, no que Vigo está en contra 

e A Coruña a favor. Opina o Sr. Parajó que está moi claro, porque do único que se trata 

e que en Teo existe algunha gardería na que se fala o cen por cen en galego, 

engadindo que xa o dixo varias veces e non se correxiu.  Di o Sr. Parajó que cando foi 

a estudar, chamábanlle paleto por falar galego, pero gracias a el e a outros coma el, 

hoxe xente como os do equipo de goberno poden falar galego.  

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que di que non se sinte aludido como 

profesional do ensino polo dito polo Sr. Parajó. Explica que como en todos as 
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profesións, no ensino hai xente mellor e peor pero as afirmacións do Sr. Parajó son 

excesivas, porque é tanto como dicir que todos os poíticos son corruptos. Salienta o Sr. 

Leis que no PSOE, unanimemente, están en contra de todo tipo de imposicións, 

estando a favor do galego, do castelá e do inglés engadindo que pretender levar o 

debate a unha batalla entre linguas supón desviar o tema. 

 

Sendo as vinte horas e corenta e sete minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro 

do PSOE, Sr. Rego. 

 

Di o Sr. Leis que cando o PP cambiou a súa propia política lingüística é sinal de que 

algo vai mal, como o e tamén que exista unha manifestación para defender o galego o 

castelán e o consenso político. Salienta que na moción se fala fundamentalmente de 

tres palabras: consenso, parlamento e plan de normalización lingistica aprobado 

unanimemente polo Parlamento gobernando o PP e sendo vicepresidente o Sr. Feijó. 

Opina o Sr.Leis que ninguén pode dicir que detrás da moción exista intención de impor 

unha lingua, ainda que existe unha das linguas en inferioridade sendo preciso a 

discriminación positiva sen que iso implique a exclusión da outra. A lingua galega está 

nunha posición máis vulnerable e pretender a convivencia das linguas é unhas das 

grandes riquezas que se poderán acadar. Di o Sr. Leis que hai un dito que aprendeu do 

Sr. Blanco e que di “burro vello non colle enseño”. Opina que no fondo o Sr. Blanco 

está compartindo o que está a dicir o BNG e o PSOE, aínda que se vexa obrigado a 

defender os postulados do PP, o cal resulta eloxiable.  

 

Sendo as vinte horas e cincuenta e catro minutos sae do Salón de Plenos a concelleira 

do BNG D.ª Carmen Diéguez. 

 

O Sr. Leis di que agradecería que o Sr. Blanco en defensa dos seus posicionamentos 

non faga afirmacións que non son viables. Pregúntalle ao Sr. Blanco se sabe canto 

costaría a aplicación da proposta do PP en relación ao 33% de lingua estranxeira, 

respostando que implicaría catro mil douscentos profesores máis e 165 millóns de 

euros, polo que ante isto debe prevalecer o sentido común. 
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Explica o Sr. Blanco que o do burro vello é por el , porque non saiu tan listo como os 

concelleiros do PSOE e do BNG. Di que o Sr. Alcalde fala das “linguas” e que el segue 

coa mesma lingua e que o Sr. Leis non quería as Galiescolas porque, cando salían, os 

rapaces non os o entendían nin os apuntadores.  

 

Sendo as vinte horas e cincuenta e seis minutos entra no Salón de Plenos a concelleira 

do BNG D.ª Carmen Diéguez. 

 

Di o Sr. Blanco  que nalgunha gardería, tal e como dixo Parajó, non se fala máis que 

galego. Reitera que os do PSOE apoian ao BNG e antes non querían galiescolas 

porque dicían que querían coller aos nenos xa de pequenos. Salienta o Sr. Blanco que 

o galego lle parece perfecto e que cando vai a fora leva sempre o galego como 

bandeira, pero que para ir por aí hai que saber máis linguas. Opina o Sr. Blanco que o 

BNG e o PSOE están en contra do sistema sen saberse ben que é o que queren. O PP 

está coa realidade por diante e iso vai máis alá que o que queren os do BNG mediante 

as galiescolas. Opina o Sr. Blanco que a estes señores había que aillalos, haber como 

se defendían con esa lingüa e ese criterio do galego. Hai que aprender aos nenos algo 

de todo, xa que teñen que saber o noso e tamén o resto. O Sr. Blanco reitera que o seu 

grupo vai a presentar unha moción. Remata o Sr. Blanco sinalando que os membros do 

equipo de goberno van contra o sistema e votan en contra de todo. 

 

O Sr. Aldalde di que lle gostaría facer dúas puntualizacións. En primeiro lugar que a lei 

que se está intentanto derrogar en torno ao ensino foi impulsada pola Consellería do 

PSOE, e en segundo lugar que hai determinadas argumentacións que non son 

correctas. Explica que asistiu aos festivais de final de curso e que máis cosmopolita 

que esa gardería non a hai. Di o Sr. Alcalde que, como galegofalantes, lle sorprende o 

discurso do Sr. Blanco e do Sr. Parajó. Opina que as linguas enriquecen e non ocupan 

lugar, existindo incluso cousas que seguramente so se poidan dicir en galego. Explica 

que na súa casa escoitou galego, castelán e vasco e non está tarado, sendo ademais 

que defender o propio é unha cuestión de riqueza. Tratándose da utilidade explica que 

con médicos sin fronteiras puido ir a países lusofalantes. Tendo en conta as televisións, 

os xornais, as universidade, etc  onde se emprega o castelán, falar dunha situación de 

igualdade non é real. O castelán está garantido pero o galego non, habendo incluso 
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castelán falantes que pensan que todo isto non é de recibo. Remata o Sr. Alcalde 

sinalando que lle sorpende o argumentario do PP e de INTEO, engadindo que se pode 

ir máis alá do Padornelo e saber onde se está. 

 

A Sra. Barros pregunta se pode falar por alusións. 

 

O Sr. Alcalde resposta que non porque falou de Fraga non da Sra. Barros, non 

habendo máis turnos de palabra. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da corporación con 
dez votos a favor (6 BNG e 4 PSOE) e seis votos en contra (5 PP e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 

Instar á Xunta de Galiza a 

1. Establecer medidas de protección da lingua galega para superar a súa 
posición de desvantaxe. 

2. Non tomar medidas que supoñan pasos atrás no proceso de 
desenvolvemento do galego e, consecuentemente, retirar o borrador do novo 
Decreto sobre o uso das linguas vehiculares no ensino, presentado o pasado 
día 30 de decembro á opinión pública.  

3. Tomar, pola contra,  as medidas precisas no eido educativo para garantir a 
competencia plena do alumnado nas dúas linguas oficiais ao rematar a 
ensinanza secundaria obrigatoria 

4. Cumprir as obrigas estatutarias de normalización da lingua propia de 
Galicia en todos os planos da vida pública, de acordo co artigo 5 do Estatuto 
de Autonomía. 

5. Presentar un verdadeiro plan de aprendizaxe de linguas estranxeiras, 
factible e rigoroso, sobre a base de continuar e potenciar as medidas 
acometidas polo anterior goberno, sen que isto supoña detrimento da 
capacidade lingüística nas linguas oficiais do país. 

6. Reconstruír o consenso social e político que se estabelece no marco 
normativo da Lei de Normalización Lingüística e no Decreto 124/2007, 
consecuencia do Plan de Normalización Lingüística aprobado por 
unanimidade das forzas parlamentares.  
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7º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DO CONVENIO 
COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL Ó SERVIZO DO CONCELLO DE TEO. 
 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 19/01/10, que se reproduce a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de Presidencia de 

22/01/10. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
O día 11 de febreiro de 2009, quedou legalmente constituída a Mesa de Negociación 
do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Teo. 
Desde ese momento, e ó longo de 11 meses, tiveron lugar diversas xuntanzas, para 
consensuar o documento do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Teo, 
que finalmente, e por consenso e acordo unánime, foi ratificado  e asinado o 15 de 
xaneiro de 2010. 
 
Segundo o disposto na lexislación vixente, o Pleno debe ratificar dito convenio 
colectivo, e unha vez realizado este trámite, e segundo se regula no artigo 90 do Real 
Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei do Estatuto dos Traballadores, deberá ser presentado ante a autoridade laboral 
competente, ós sos efectos de rexistro, e unha vez rexistrado, debe ser remitido ó 
órgano público de mediación, arbitraxe e conciliación competente para o seu depósito. 
 
Visto o informe conxunto de Secretaría e Intervención municipais, de data 19.01.2010,  
 
PROPOÑO Ó PLENO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO: 
 
1º.- Ratificar o texto do Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de 
Teo, asinado unanimemente o 15 de xaneiro de 2010 polos membros da Mesa de 
negociación. 
2º.- Remitir o texto á autoridade laboral competente, e, unha vez rexistrado, órgano 
público de mediación, arbitraxe e conciliación competente para o seu depósito. 
3º.- Dar publicidade ó Convenio do persoal laboral ao servizo do Concello de Teo, de 
acordo co disposto no artigo 90 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.  
 
Teo, 19 de xaneiro de 2010 
O alcalde 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
Obra no expediente Informe conxunto de Secretaría e Intervención de 19/01/2010, que 

se reproduce a continuación. 

 
“INFORME CONXUNTO DE  SECRETARÍA E INTERVENCIÓN 
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ASUNTO: Informe e Fiscalización do Acordo Regulador das Condicións de 

Traballo do Persoal Funcionario  e do Convenio Colectivo do Persoal Laboral do 
Concello de Teo 

 
NORMATIVA APLICABLE 

 
- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL). 
- Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL). 
- Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 2 de abril, polo que se aproba o Texto 
Refundido das Disposicións Legais Vixentes en materia de Réxime Local (TRRL). 
- Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP). 
- Lei 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública 
(LMRFP). 
- Decreto Lexislativo 1/2008, de 13 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei de Función Pública de Galicia (TRLFPG). 
- Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores (ET). 
- Lei 26/2009, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2010. 
- Lei Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Liberdade Sindical (LOLS). 
- R.D. 861/1986, de 25 de abril, polo que se establece o Réxime das Retribucións dos 
Funcionarios de Administración Local. 
- R.D. 462/2002, de 24 de maio, de Indemnizacións por razón do servizo. 
- Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estructura dos 
orzamentos das Entidades Locais. 
 

ANTECEDENTES 
 
Entregado á Secretaria e Interventora que subscriben, a efectos de informe e 
fiscalización, os seguintes documentos: 
 
- Borrador do Acordo Regulador das Condicións de Traballo do Persoal Funcionario ao 
servizo do Concello de Teo. 
- Borrador do Convenio Colectivo do Persoal Laboral ao servizo do Concello de Teo. 
 
Habida conta da complexidade e volume dos documentos sobre os que versa o 
presente, as que subscriben limitaranse a por de manifesto os aspectos máis 
salientables dos mesmos. 
 
De acordo co exposto, tras o examen dos documentos citados e á vista da normativa 
aplicable que antecede, as funcionarias que suscribe emiten o seguinte INFORME: 
 

A) ACORDO REGULADOR .- PERSOAL FUNCIONARIO. 
 
1.- Capitulo IV. DEREITOS SINDICAIS. 
 
Tratándose da constitución das seccións sindicais e atribucións das mesmas, ás que se 
refiren os arts. 21 e 22 do acordo regulador (acordo en adiante), hai que ter en conta 
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que o artigo 8.1 da LOLS, nunha amplia marxe de liberdade, recolle a posibilidade dos 
traballadores afiliados a un sindicato de constituir seccións sindicais na empresa ou 
centro de traballo, sen que se requira que a empresa ou centro teñan que ter unha 
plantilla de determinada dimensión, pois só esixe que a consitución da sección sexa 
conforme co establecido nos estatutos do sindicato; a liberdade de constitución de 
seccións sindicais, que tampouco está limitada por esixencias de determinados índices 
de implantación na área de actuación da sección sindical a constituir, permite que todos 
os traballadores afiliados aos diferentes sindicatos poidan constituir seccións sindicais. 
A esixencia dun determinado índice de implantación (representación nos comités de 
Empresa ou Xuntas de persoal), o é, dunha parte, a efectos dos dereitos que enuncia o 
artigo 8.2 da LOLS e, doutra, do numero de delegados sindicais a elexir (10.2) e os 
seus dereitos e garantías (art. 10.3), entre eles o crédito horario limitado na súa 
duración e suxeito na súa utilización ás mesmas normas que o que corresponde aos 
membros do Comité de Empresa, Xuntas de Persoal ou Delegados de Persoal (art. 41 
do EBEP e art. 68 ET). Estes aspectos deben ser tidos en conta en relación coas 
previsións contidas nos artigos citados do acordo (arts. 21 e 22), así como no artigo 24 
no que se regulan os delegados sindicais e as súas funcións e dereitos, en particular, o 
de dispoñer, sen menoscabo das súas retribucións, do mesmo número de horas 
sindicais que os membros dos órganos de representación dos traballadores dentro da 
xornada de traballo, sen prexuízo das que lle poidan corresponder por ser tamén 
membros dos mesmos. 
 
Dentro deste capítulo IV do acordo debe igualmente terse en conta a previsión contida 
no artigo 27 que, ao regular as garantías e facultades dos representantes legais dos 
funcionarios (membros das Xuntas de Persoal e os Delegados de Personal, no seu 
caso), contempla, entre outros aspectos, un crédito de 25 horas mensuais retribuídas 
para o exercicio das súas funcións. A este efectos debe terse en conta o previsto no  
art. 41 do EBEP que, entre outros aspectos, regula o crédito de horas mensuais dentro 
da xornada de traballo e retribuídas como de traballo efectivo, que lle corresponden aos 
representantes dos funcionarios, dentro da escala que establece en función do número 
de traballadores que, no caso do Concello de Teo, ao non superar os 100 funcionarios, 
se concretaría en 15 horas mensuais.  
Dentro dese mesmo artigo (art. 27 do acordo) compre igualmente salientar a previsión 
do mesmo segundo a cal “O Concello de Teo, dotará aos órganos de representación 
sindical dun orzamento anual para actividades sindicais, que consistirá nunha 
cantidade anual de 500 €, que experimentará anualmente os incrementos de natureza 
xeral que se establezan para retribucións de persoal”. A estes efectos hai que ter en 
conta que este gasto non está contemplado na estructura orzamentaria establecida 
pola Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estructura dos 
orzamentos das Entidades Locais, do que se deduce que non se trata dun gasto 
asumible polo Concello. 
 
Sinalado isto en canto ao acordo regulador do persoal funcionario, as mesmas 
precisións deben entenderse referidas aos artigos correspondentes (arts. 21, 22, 23 e 
26) do convenio do persoal laboral, poñéndoas en relación tanto coa regulación contida 
a estes efectos na LOLS como no ET (arts. 68.1e)). 
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2.- Capítulo VII. CALENDARIOS LABORAIS, XORNADAS E HORARIOS. 
 
Polo que se refire á xornada laboral (art. 43 do acordo), hai que ter en conta que do 
artigo 94 da Lei 7/1985, de 2 de abril, interpretado e integrado no sistema de fontes, se 
desprende a aplicación aos funcionarios da Administración Local da Resolución de 20 
de decembro de 2005, da Secretaría Xeral para a Administración Pública, pola que se 
dictan instruccións sobre a xornada e horarios de traballo do persoal civil ao servizo da 
Administración do Estado. Segundo a Resolución citada a xornada fíxase en 37,5 horas 
semanais de traballo efectivo, de promedio en cómputo anual, equivalente a mil 
seiscentas corenta e sete horas anuais. Xornada que non pode reducirse a través da 
negociación, xa que tal e como ten sinalado o TS “o mandato expreso dunha norma 
con rango de Lei non pode descoñecerse ou modificarse en virtude dunha negociación 
colectiva, pois ademais de infrinxir aquel precepto legal ao fixarse para os funcionarios 
da Administración Local unha xornada laboral distinta da dos funcionarios da 
Administración do Estado, podería dar lugar a unha multiplicidade de xornadas laborais 
distintas como consecuencia das negociaciones efectuadas en cada unha das 
Entidades Locais” (SSTS de 7 de abril de 1995, 20 de febreiro de 1996, 19 de febreiro 
1999, e máis recente, por exemplo, a STS de 2 de marzo de 2004).  
 
O sinalado a estes efectos en relación ao persoal funcionario, pode terse por 
reproducido en relación ao previsto no artigo 43 do borrador de convenio do persoal 
laboral, sen perxuizo de ser o ET (art. 34) a norma que neste caso regula o relativo á 
xornada para este tipo de persoal. 
 
- En canto á regulación que o artigo 46 do acordo (e mesmo artigo do convenio de 
persoal laboral) contén en relación aos servizos extraordinarios fora da xornada laboral, 
hai que salientar tanto que o acordo computa un mínimo de cinco/sete horas 
extraordinarias por asistencia a xuízos  ou comparecencias,  cando únicamente se 
poden devengar dereitos por tempo efectivo de servizo, como que de acordo coa 
definición que o artigo 46 contén en relación aos servizos extraodinarios fora da 
xornada laboral (caracterizados polo seu carácter excepcional e tendo que ser 
motivados por extraordinarias ou urxentes necesidades), non se pode considerar como 
tal a compensación económica polo servizo de rexistro xeral os Sábados, 
observándose así unha imprecisión no artigo 43 do acordo (así como art. 43 do 
convenio de persoal laboral) cando se fala de que “os criterios utilizados para o cálculo 
da compensación, tanto horaria como económica, serán os mesmos aplicables para o 
caso dos servizos extraordinarios, sempre e cando se poida acreditar esta natureza, 
ou, no seu caso, os aplicables para a compensación do traballo realizado en festivo”. 
Resulta obvio que tratándose  da cobertura do servizo de Rexistro Xeral, os Sábados 
pola maña, dificilmente se poderá acreditar a natureza extraordinaria á que se refire o 
artigo citado. 
 
3.- Capítulo VIII. VACACIÓNS, PERMISOS, LICENZAS E EXCEDENCIAS. 
 
En cantos o tema das vacacións, permisos e licenzas, cabe salientar que a regulación 
contida nos artigos 52 e seguintes do acordo, non se axusta ás previsións contidas nos 
artigos 74 e ss do Decreto Lexislativo 1/2008, de 13 de marzo, polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei de Función Pública de Galicia (TRLFPG), que resulta de 
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aplicación en virtude da remisión contida no artigo 142 do RDL 781/1986, de 13 de 
abril. Así, a título meramente exemplificativo e sen ánimo de exhaustividade cabe facer 
as seguintes observacións: 
 
- O artigo 52.1 do acordo recolle unha licenza por matrimonio (ou inicio da vida en 
común) de 15 días hábiles ininterrompidos, frente aos 15 días naturais que o artigo 74. 
1 do TRLFPG recolle para o caso de matrimonio (idéntica previsión se contempla para 
o persoal laboral no artigo 37.3a) do ET). 
- O artigo 54.1.a) do acordo recolle un permiso para o suposto de accidente ou 
enfermidade grave ou intervención cirúrxica dun familiar dentro do primeiro grao de 
consanguinidade ou afinidade, en termos similares ao recollido no artigo 76.1 b) do 
TRLFPG, separándose deste na medida en que tamén se contempla no permiso o 
“nacemento de fillo/a”, que xa conta cuns permisos específicos noutros apartados do 
propio artigo 54, concretamente no seu apartado 4 ao regular, nos mesmos termos que 
o TRLFPG, os permisos por motivos da conciliacion da vida familiar e laboral (permiso 
por parto e permiso por paternidade), iso sen perxuizo da inadecuada redacción do 
artigo que despois de concretar o permiso en tres  ou cinco días hábiles, segundo que 
o suceso (nacemento, falecemento, accidente ou enfermidade grave) se produza na 
mesma ou distinta localidade, engade que “en calquera caso, nos supostos de 
nacemento de fillo/a, así como de situacións de falecemento, accidente ou  intervención 
cirúrxica e enfermidade grave, este permiso será de dez días hábiles cando se trate de 
fillo, cónxuxe ou pais”, debéndose a xuízo das que subscriben clarificar debidamente o 
citado permiso.  
 
A maior abundamento e sen previsións neste senso no TRLFPG, separándos polo 
tanto do marco fixado por este texto normativo, o artigo 54.1 a) in fine recolle que 
“cando se trate do falecemento, accidente ou enfermidade grave ou intervención 
cirúrxica dunha persoa non incluída nos casos anteriores, poderanse conceder 
permisos, polo tempo imprescindible, previa solicitude ao órgano competente, e ante a 
existencia dunha motivación obxectiva que xustifique tal concesión”. 
 
- O artigo 54.1.b) ao regular o permiso por traslado de domicilio sen cambio de 
residencia, contempla, ao igual que o artigo 76.1.b) do TRLFPG, un día na mesma 
localidade e dous días se hai cambio de localidade. Separándose deste cando se trata 
do suposto no que a unidade familiar estea composta por dous ou máis membros, 
contemplando o acordo tres e catro días según exista ou non cambio de localidade, 
fronte os dous e catro días que contempla o artigo citado do TRLFPG para este caso. 
 
- O artigo 54.1.e) recolle un permiso “para concorrer a exames finais ou parciais 
liberatorios e demais probas definitivas de aptitude, o tempo imprescindible, debendo 
garantirse, como mínimo, o día de realización da proba. No caso do persoal que realice 
traballo a quendas, este permiso afectará á noite anterior á realización da proba en 
cuestión”. Sen entrar a valorar esta última previsión, resulta preciso poñer de manifesto 
como o artigo 76.1.d) do TRLFPG, recoñece o permiso para concorrer a exames finais 
e demais probas definitivas de aptitude “durante os días da súa realización”, o que 
parece moito máis axeitado que o concepto xurídico indeterminado (tempo 
imprescindible) recollido no acordo, máxime cando o propio artigo 54 do acordo, no seu 
apartado 5 d), xa apunta na liña do previsto no TRLFPG. 
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Esta enumeración, exemplificativa, non fai senón por de manifesto a separación do 
acordo regulador (así como do convenio do persoal laboral), do réxime de permisos e 
licenzas regulado polo TRLFPG, marco que ao non ter carácter de mínimo, debería 
terse en conta á hora de regular estes aspectos. A maior abundamento, e a modo de 
caixón desastre, o artigo 54.1 do acordo regulador, tras unha enumeración exhaustiva 
dos diferentes permisos, recolle no seu apartado q) un permiso “por asuntos e outro 
tipo de causas e circunstancias  non recollidas nos apartados anteriores e debidamente 
xustificadas, poderanse conceder permisos polo tempo indispensable, previa solicitude 
ao órgano competente. Nos casos en que pola propia premura e urxencia do permiso 
solicitado, non se puidese proceder á previa solicitude, a ausencia deberá ser 
comunicada ao Departamento de Persoal ou ao responsable do servizo 
correspondente, debendo  achegarse, en canto sexa posible, as xustificacións 
oportunas“, permiso que ademais de non estar previsto na normativa aplicable, resulta 
impreciso e pouco concreto tanto no suposto de feito que xeraría o dereito a desfrutar 
do mesmo (“por asuntos e outro tipo de causas e circunstancias  non recollidas nos 
apartados anteriores e debidamente xustificadas”) como nos días en que o mesmo, no 
seu caso, se puidera concretar, quedando polo tanto a criterio do órgano competente a 
concesión ou denegación do mesmo en función das circunstancias concorrentes. 
Idéntica precisión haberá que facer no caso do convenio do persoal laboral en relación 
co recollido no seu artigo 55.1.q). 
 
Dentro do capítulo VIII, ademáis dos aspectos relativos aos calendarios laborais, 
xornadas, e horarios, o acordo regula no seu art. 55 as situacións administrativas. A 
estes efectos ponse de manifesto a omisión da expectativa de destino como situación 
administrativa que sí aparece prevista no artigo 51 TRLFPG. 
 
4.- Capítulo XIII. NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA 
 
Aos efectos do disposto no artigo 80.3 do acordo (e do convenio de persoal laboral) en 
canto aos gastos de desprazamento e axudas de custo xeradas pola asistencia a 
cursos relacionados coa normalización lingüistica, hai que salientar que tales gastos de 
desprazamento e axudas deben axustarse en todo caso ao disposto no RD 462/2002, 
de 24 de maio. 
 
5.- Capítulo XV. CARREIRA PROFESIONAL E EVALUACIÓN DO DESEMPEÑO. 
 
Tratándose da regulación que no capítulo XV do acordo se contén da carreira 
profesional, debería terse en conta, no artigo 87, a particularidade que no ámbito local 
se contempla no artigo 169.2 a) e b) do TRRL, en canto á necesidade de contar con 5 
anos de servizo na subescala de procedencia aos efectos da promoción interna dende 
a mesma á subescala Técnica e Administrativa. 
 
6.- Capítulo XVI. SISTEMA RETRIBUTIVO. 
  
- Aos efectos da estructura retributiva do persoal funcionario hai que ter en conta que a 
mesma debe axustarse ao previsto na Lei 30/1984, de Medidas de Reforma da Función 
Pública e no RD 861/1986, de 25 de abril (Disposición Final Cuarta do EBEP). 
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Conforme á normativa citada as retribucións dos funcionarios se clasifican en básicas 
(soldo, trienios e pagas extraordinarias) e complementarias (complementos de destino, 
específico, de productividade e gratificacións por servizos extraordinarios). Resulta pois 
indiscutible que todas as posibles retribucións a percibir, segundo os casos, polos 
funcionarios públicos débense reconducir aos conceptos retributivos citados, xa que en 
virtude do principio de legalidade dos conceptos retributivos, os funcionarios só poden 
ser tretribuídos polos conceptos establecidos na lei. Tratándose das retribucións 
complementarias, polo que interese aos efectos deste informe, hai que ter en conta o 
disposto no artigo 23 da LMRFP e artigos 3 e ss do RD 861/1986, de 25 de abril, 
segundo os cales: 

 
* O complemento específico está destinado a retribuír as condicións particulares 
de algúns postos de traballo en atención á súa especial dificultade, adicación, 
incompatibilidade, responsabilidade, perigrosidade ou penosidade. 
 
* O complemento de productividade está destinado a retribuír o especial 
rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou iniciativa con que o 
funcionario desempeña o seu posto de traballo. 
 
* As gratificacións que, en ningún  caso poderán ser fixas na súa contía nin 
periódicas no seu devengo, haberán de responder a servizos extraordinarios 
realizados fora da xornada de traballo. 
 

Á vista do exposto cabe salientar o seguinte: 
 
1º) As gratificacións  reguladas nos artigos 94, 95, 103, 104, 105 e 106 do acordo 
deberían reconducirse, seguindo o previsto na normativa aplicable, a algún dos 
conceptos retributivos enumerados, como o complemento específico que retribúe as 
circuntancias específicas dos postos de traballo. 
 
2º) Non procede polo tanto realizar a compensación económica das circunstancias 
recollidas nos artigos citados (nocturnidade, festividade, distorsión horaria, xornada 
partida e xornada irregular) con cargo á productividade, como se recolle no artigo 107.5 
do acordo, ao ter o citado complemento outra finalidade. 
 
3º) A aplicación do acordo nesta ámbito daría lugar a que tales gratificacións foran 
periódicas ou contínuas, vulnerando o artigo 6 do RD 861/1986. 
 
4º) Dende un punto de vista orzamentario e do plan de saneamento financeiro, non é 
posible asumir este elevado volumen de custos. 
 
Sen perxuizo do exposto en canto á necesidade de reconducir as compensacións, 
indemnizacións e gratificacións previstas no acordo aos conceptos retributivos (en 
especial o de destino) que, para o persoal funcionario, regula a normativa aplicable, 
detéctase unha certa contradicción entre o previsto no artigo 104.3 do acordo (segundo 
o cal a compensación da distorsion horaria manterase como complemento durante os 
procesos de Incapacidade Temporal) e o apartado 4 do mesmo artigo, segundo o cal a 
aplicación deste sistema compensatorio deberá depender, ineludiblemente, da 
prestación efectiva de servizos (algo que dificilmente se cumple nos casos de 
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incapacidade temporal), debéndose ter en conta a estes efectos que só se poden 
devengar dereitos económicos polo tempo efectivamente traballado. Idéntica precisión 
cabe facer respeto ao establecido no art. 101.3 e 4 do convenio do persoal laboral. 
 
- Dentro da regulación contida no capítulo XVI do sistema retributivo, cabe sinalar 
tamén, á vista do recollido no artigo 92.a.3) do acordo, relativo ás pagas 
extraordinarias, que as mesmas estarán constituídas, cada ano, polos conceptos que 
indiquen as respectivas  Leis de Orzamentos Xerais do Estado. 
 
7.- Capítulo XVII. ACCIÓN SOCIAL E OUTROS DEREITOS. 
 
Tratándose dos incentivos por xubilación anticipada contemplados no artigo 116 do 
acordo, habería que ter en conta o previsto no artigo 34.2 da Lei 30/1984, que 
estabrece un máximo de doce mesualidades. En todo caso dende un punto de vista 
orzamentario, e tendo en conta a existencia do plan de saneamento financeiro, é 
inasumible o custo. 
 
8.- DISPOSICION ADICIONAL SÉTIMA. ADAPTACIÓN ORGANIZATIVA E 
FUNCIONARIAL DA POLICÍA LOCAL.  
 
Aos efectos do previsto nesta disposición adicional, debería procederse de acordo coas 
esixencias legais referidas á estructura e organización do corpo da policía local 
(creación e provisión do posto). 
 

B) SOBRE O CONVENIO COLECTIVO.-PERSOAL LABORAL. 
 
Tratándose do informe e fiscalización do borrador do convenio colectivo do persoal 
laboral ao servizo do Concello de Teo, as funcionarias que suscriben remítense en 
bloque ao exposto ata agora respecto do Acordo Regulador do Persoal Funcionario, en 
todo aquelo que se atope regulado en iguales termos, sen perxuízo da diferente 
numeración dos artigos (que xa foi precisada ao analizar o acordo regulador do persoal 
funcionario), poñéndose de relieve unicamente a maiores os seguinte aspectos 
específicos do Convenio do persoal laboral: 
 
- Artigo 48.- Segundo o artigo 36 do ET, considérase traballo nocturno o realizado 
entre as 10 da noite e as 6 da mañá. 
 
- En canto á promoción interna vertical, deberíase clarificar a diferencia coa 
redacción contida no artigo 87.7 do Acordo Regulador de Funcionarios e o artigo 86.1 i 
fine do Convenio do Persoal Laboral. 
 
- Capítulo XVI.- A estes efectos, débese ter en conta que segundo o artigo 27 do 
EBEP “ as retribucións do persoal laboral determinaránse  de acordo coa lexislación 
laboral, o convenio colectivo de aplicación e o contrato de traballo, respetando en todo 
caso o estabrecido no artigo 21 do presente Estatuto”. 
 
Así os artigo 26 e ss do ET, definen cales son os conceptos retributivos para o persoal 
laboral. 
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- En canto aos procesos de integración do persoal laboral a que fan referencia a 
Disposición Adicional Sexta, Disposición Adicional Décima e Disposición Transitoria 
Segunda, as que subscriben entenden que non se axustan á normativa aplicable, xa 
que toda promoción profesional deberá estar respaldada do correspondente proceso 
selectivo que acredite o cumprimento dos principios de igualdade, mérito, capacidade e 
publicidade. 
 
-Finalmente e polo que respecta ás táboas salariais que se incoporan como anexos 
ao convenio, as contías retributivas que inclúen, exceden de xeito moi considerable o 
límite que marca a Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2010, sendo ademais 
incompatibles co criterio de limitación do gasto que esixe o Plan de Saneamento 
Financeiro 2008/2011 aprobado polo Concello. 
 
Sen perxuizo de todo o informado, as que subscriben detectan asi mesmo unha serie 
de erratas que deberían ser debidamente corrixidas previamente á tramitación que 
corresponda dos convenios obxecto do presente, tales como as que se detallan a 
continuación: 
 
- Revisar a numeración do articulado, así a modo de exemplo no artigo 43 omítese o 
apartado 4, pasándose directamenteo do 3 ao 5. 
- O artigo 53.4 do acordo regulador (e artigo 54.3 do convenio) remiten ao 53.4. 
- O artigo 56.1 c) (e artigo 57.1c) do convenio) refírese á “suspensión de persoal 
externo” cando debe referirse á “suspensión de incorporación de persoal externo”. 
 
Este é no noso informe, que sometemos a calquera outro mellor fundado en dereito, 
decidindo porén a Corporación o que estime oportuno. 
 

En Teo, 19 de xaneiro de 2010. 
 
 A SECRETARIA        A INTERVENTORA 
Virginia Fraga Díaz       Mónica Lado Varela” 
 
Obra no expediente Informe técnico-xurídico, de 19/01/2010, respecto dos contidos e 

aspectos procedimentais das propostas de Convenio Colectivo e Acordo Regulador 

sometidas a aprobacion plenaria, que se reproduce a continuación. 

“INFORME:  Concello de Teo  
ASUNTO: Convenio Colectivo de persoal laboral e Acordo regulador de persoal funcionario  
SÍNTESE: informe técnico-xurídico respecto dos contidos e aspectos procedimentais das 
propostas de Convenio Colectivo e Acordo Regulador sometidas a aprobación plenaria  
 
1-Xustificación para a elaboración, no Concello de Teo, dun Convenio Colectivo do 
persoal laboral e Acordo Regulador de persoal funcinario 
A xustificación da elaboración, polo Concello de Teo, dun Convenio Colectivo e un Acordo 
Regulador, derívase, tanto das previsións legais como das esixencias laborais de natureza 
pragmática.  
Polo que respecta ás previsións legais aplicables, débese destacar que, no eido do persoal 
laboral ao servizo das Administracións Públicas, a negociación colectiva rexerase, en 
primeira instancia, polo establecido na lexislación laboral ordinaria, así como polas normas 
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de emprego público que lle sexan de aplicación (art. 7 da Lei 7/2007 do 12/ de abril, do 
Estatuto Básico do Empregado Público). Polo tanto, no que atinxe ao Convenio Colectivo, 
debe resaltarse que, a efectos de lexislación laboral ordinaria, as Administracións 
Municipais teñen a mesma consideración que o resto de organizacións empresariais e, 
polo tanto, poderán dotarse deste instrumento de regulación das condicións de traballo 
“como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores 
y de los empresarios, constituyendo la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos 
en virtud de su autonomía colectiva” (art. 82.1 do Estatuto dos Traballadores).  
Á marxe destas previsións legais, no que atinxe ás esixencias de natureza pragmática, a 
necesidade dun Convenio Colectivo vén determinada pola propia realidade das relacións 
laborais do Concello de Teo, especialmente no eido do persoal laboral, onde se constata a 
carencia dun marco regulador común, dado que se están aplicando diversos Convenios 
Colectivos de referencia, segundo o sector de pertenza a cada un dos traballadores. Esta 
situación xera unha confluencia e convivencia de normas e preceptos diferentes, 
emanados de cada un dos Convenios Colectivos aplicables, que dificulta, en gran medida, 
unha xestión racional e uniforme do persoal e as súas condicións de traballo. Unha 
situación que, sen lugar a dúbidas, fai recomendable a urxente elaboración dun marco 
único para a ordenación das condicións de traballo e relacións laborais do persoal, con 
contrato laboral, que presta servizos no Concello de Teo e, polo tanto, a aprobación dun 
Convenio Colectivo Propio.  
No eido do persoal funcionario, á diferenza do que ocorre co persoal laboral, a ordenación 
das súas condicións de traballo vén determinada, basicamente, polo establecido ao 
respecto na normativa de función pública aplicable. Non obstante, e sempre que se 
respecten os principios e preceptos establecidos neste marco normativo, cabe a 
posibilidade de tentar buscar unha ordenación das condicións de traballo mais adaptada ás 
peculiaridades da administración en cuestión, materializando a tal efecto os pactos e 
acordos que se consideren oportunos (art. 38 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto 
Básico do Empregado Público), como é o caso do Acordo Regulador que vén de ser 
asinado no Concello de Teo. Polo tanto, cabe dicir que a elaboración e aprobación deste 
Acordo Regulador, debe situarse dentro do marco legal que a normativa prevé para a 
regulación das relacións laborais e condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo 
de cada Administración Pública, constituíndo, así mesmo, un instrumento fundamental para 
a adaptación do réxime xeral de función pública ás peculiaridades e requirimentos 
concretos da administración municipal do Concello de Teo.  
 
2-Principais obxectivos e logros acadados coa entrada en vigor do Acordo 
Regulador e Convenio Colectivo do Concello de Teo.  
A entrada en vigor do Convenio Colectivo e do Acordo Regulador do Concello de Teo 
traerá consigo a consecución dunha serie de obxectivos que, en todo caso, se 
caracterizarán, no seu conxunto, por axudar a unha racionalización e mellora na 
ordenación dos recursos humanos e, de maneira especial, a unha regulación específica 
das condicións de traballo dos empregados da administración municipal. No marco desta 
finalidade xeral, cabe resaltar, así mesmo, unha serie de logros concretos derivados da 
aprobación final de ambos documentos: 
a) Homoxeneización das condicións laborais dos empregados municipais. Esta 

homoxeneización debe contemplarse nunha dobre vertente, dado que por un lado, se 
establecen as bases para un marco común nas condicións de traballo dos empregados 
que forman parte, respectivamente, do colectivo de persoal laboral e funcionario e, por 
outra banda, se potencia unha homologación entre ambos colectivos.  
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No que atinxe á homoxeneización interna, dentro de cada un dos colectivos, ambos 
documentos fixan unha regulación común das condicións xerais de traballo, o cal anula 
calquera posible desigualdade ou diferenza laboral inxustificada e que supoña un 
agravio para o persoal implicado.  
No referente á igualación das condicións laborais, dereitos e deberes entre persoal 
funcionario e laboral, hai que sinalar que, se ben se configuraron dous documentos 
independentes, ambos foron elaborados, e negociados, baixo a premisa da búsqueda 
da máxima equiparación entre ambos colectivos, en todo aquilo que fose posible e 
respectuoso co seu réxime xurídico particular. Neste senso, o marco de referente 
utilizado, para ambos colectivos, foi a normativa de función pública aplicable ao persoal 
ao servizo da Administración Local de Galicia, coas excepcións e adecuacións 
necesarias para a adaptación á realidade laboral do Concello, e con respecto aos 
principios legais aplicables. 

b) Racionalización da estrutura retributiva. Neste eido cabe resaltar que ambos 
documentos establecen unha mesma estrutura retributiva, que é a fixada pola 
normativa de emprego público para o persoal funcionario da Administración Local de 
Galicia, sentando as bases para a racionalización e homoxeneización do sistema 
salarial aplicable a todo o persoal ao servizo do Concello de Teo. Neste senso, o 
principal avance cara a racionalización retributiva será a adopción, por parte do  persoal 
laboral, no marco do seu Convenio Colectivo, do sistema salarial aplicable ao persoal 
funcionario do Concello de Teo, renunciando á aplicación dunha estrutura retributiva 
propia que, por outra parte, sería totalmente lícito e asumible dentro das materias que 
poden ser obxecto de negociación colectiva no eido laboral.  

c) Racionalización das estruturas profesionais. Ao igual que no referente á estrutura 
retributiva, no eido da clasificación profesional dos empregados públicos, ambos 
documentos tenden a un modelo o mais homoxéneo posible. Neste senso, o principal 
avance derivouse da adopción, por parte do persoal laboral, no seu Convenio Colectivo, 
dunha clasificación profesional, en grupos, que se adapta á establecida pola normativa 
de emprego público para o persoal funcionario ao servizo da Administración Local de 
Galicia, o que facilitará unha homologación profesional de todos os empregados 
municipais, con independencia do seu réxime xurídico.  

d) Compendio dos dereitos, deberes e normas aplicables aos empregados municipais. A 
elaboración e aprobación de Convenio Colectivo e Acordo Regulador vai supoñer a 
compilación e síntese do conxunto de normas aplicables ao persoal laboral e 
funcionario, o que facilitará o coñecemento e accesibilidade dos empregados aos seus 
dereitos e deberes, ao tempo que optimizará e simplificará as tarefas de xestión 
ordinaria de RRHH e persoal.  

e) Aplicación das novidades normativas. Na elaboración de ambos documentos xa se 
incorporaron as principais novidades normativas derivadas das últimas actualizacións 
lexislativas realizadas en materia de emprego público e relacións laborais, e que 
resultan de aplicación.  

f) Fixación das normas e procedementos para futuras regulacións das condicións de 
traballo. Neste senso, cabe destacar o feito de que ambos documentos non son, 
soamente, o froito de sendos procesos de negociación colectiva, senón que, á súa vez, 
tamén constitúen instrumentos fundamentais para a fixación e regulación de futuros 
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procesos negociadores e a adopción dos acordos correspondentes, dado que nos 
mesmos se fixan procedementos e normas a seguir.  

3-Xustificación do cumprimento da normativa orzamentaria na elaboración do 
Convenio Colectivo e Acordo Regulador.  
PRIMEIRO- No tocante ao incremento retributivo que se deriva da entrada en vigor do 
Convenio Colectivo, débese ter en conta o que a Lei de Presupostos Xerais do Estado para 
o ano 2010 sinala, no seu art. 22, respecto dos límites aplicables aos incrementos 
retributivos do persoal ao servizo de todas as Administracións Públicas. Neste artigo 
sinálase o seguinte: 

“Uno. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público: 
a) La Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y Agencias 

estatales y las Universidades de su competencia.  
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas 

dependientes y las Universidades de su competencia 
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes, de conformidad 

con los artículos 126.1 y 153.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril. 

d) Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social  
e) Los Órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 72.1 de la Constitución 
f) El Banco de España 
g) Las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier 

naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos 
de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir 
déficit de explotación.  

h) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y 
entes del sector público estatal, autonómico y local.  

Dos. Con efectos de 1 de enero de 2010, las retribuciones del persoal al servicio del 
sector público, incluidas, en su caso, las que en concepto de pagas extraordinarias 
correspondieran en aplicación del artículo 21.tres de la Lei 42/2006, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2007, en los términos de lo recogido en el 
apartado Dos del artículo 22 de la Lei 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2009, no podrán experimentar un incremento global superior 
al 0,3 por ciento con respecto a las del año 2009, en términos de homogeneidad para 
los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de persoal 
como a la antigüedad del mismo.  
Estos aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras retributivas 
conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados por las diferentes 
Administraciones en el marco de sus competencias.  
Tres. Además del incremento general de retribuciones previsto en el apartado 
rpecedente, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado 
Uno del presente artículo, podrán destinar hasta un 0,3 por ciento de la masa salarial a 
financiar aportaciones a planes de pensiones, de empleo o contratos de seguro 
colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal 
incluido en sus ámbitos respectivos, de acuerdo con lo establecido en la disposición final 
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segunda del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones.  
Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos 
de seguro, conforme a lo previsto en este apartado, tendrán a todos los efectos la 
consideración de retribución diferida.  
Cuatro. Para el cálculo del límite a que se refiere el apartado anterior, para el personal 
funcionario se aplicará el porcentaje sobre el gasto correspondiente al conjunto de las 
retribuciones básicas y complementarias devengadas por dicho personal; y para e l 
personal sometido a legislación laboral el porcentaje se aplicará sobre la masa salarial 
definida en el artículo 25.Uno de esta Le, y, sin computar a estos efectos los gastos de 
acción social, salvo en el caso del incremento previsto en el apartado Dos de este 
mismo artículo.  
No computarán a los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la indemnización por 
residencia y la indemnización por destino en el extranjero.  
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten 
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número 
de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos 
fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente.  
Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos 
superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo 
desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en 
caso contrario las cláusulas que se opongan al mismo.  
Diez. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13º y 
156.1 de la Constitución. Las Leyes de Presupuestos de las Comunidades Autónomas y 
los Presupuestos de las Corporaciones Locales correspondientes al ejercicio 2010 
recogerán los criterios señalados en el presente artículo”. 

Polo tanto, en vista destas previsións, o incremento retributivo que se poida derivar da 
entrada en vigor do Convenio Colectivo, atoparía respaldo no apartado 7 do citado art. 33, 
dado que a determinación das novas contías retributivas que se contemplan no mesmo 
obedecen a unha adecuación retributiva excepcional e singular, fundamentada nunha 
valoración motivada.  
Neste senso, hai que subliñar que non se producen subidas lineais de retribucións, senón 
que estas son singulares, téndose en conta, para levar a cabo as mesmas, a adecuación 
das retribucións aos cometidos profesionais e funcións desempeñados polo persoal 
laboral. Trátase dunha revisión retributiva excepcional, derivada da necesidade de realizar 
esta adecuación entre contidos laborais e salarios, habida conta de que no Concello de 
Teo nunca antes se tiña realizado este proceso, e que, por primeira vez, se procede a 
realizar, de maneira motivada, e obxectivable, no marco do Convenio Colectivo que se vén 
de negociar. A este respecto, cabe resaltar a inclusión no Convenio dun sistema obxectivo 
de valoración, para a determinación das retribucións baseado nunha medición 
cuantificable, en puntos e cartos, dos diferentes contidos e características profesionais e 
funcionais.  
Xa que logo, cabe concluír que os incrementos salariais derivados da entrada en vigor do 
Convenio Colectivo, aínda que poidan exceder o límite fixado na Lei de Presupostos Xerais 
do Estado para o ano 2010, no seu artigo 22, apartado 2, deberían contemplarse dentro 
das excepcións previstas no apartado 7 do mesmo, dado que son a consecuencia dun 
proceso de valoración, excepcional e singular, dos contidos dos postos desempeñados 
polo persoal laboral e da adecuación retributiva que do mesmo se deriva.  
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SEGUNDO - No eido do Acordo Regulador, as únicas variacións retributivas incorporadas 
afectarían á valoración de circunstancias laborais vinculadas co desempeño e rendemento 
persoal e que, en consecuencia, se regulan, no marco deste texto que se vén de negociar, 
como conceptos imputables dentro do Complemento de Produtividade. Polo tanto, as 
variacións retributivas derivadas da entrada en vigor do Acordo Regulador estarían 
enmarcadas dentro das previsións contempladas na normativa de aplicación, dado que, tal 
e como se fixa no Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, de retribucións dos funcionarios 
da Administración Local, se corresponderían coa aplicación dos criterios de reparto 
individualizado da produtividade, que foron definidos neste Acordo, mediante o preceptivo 
proceso negociador, e que serán elevados a Pleno para a súa ratificación definitiva.  
TERCEIRO – A plena efectividade das consecuencias retributivas derivadas da entrada en 
vigor de Convenio Colectivo e Acordo Regulador dependerá da existencia de previsión e 
crédito orzamentario para a súa cobertura. Neste senso, na medida en que o orzamento en 
curso, que prorroga o de 2008, non ten previstos os custes económicos derivados da 
entrada en vigor de ambos documentos, sería preciso que esta circunstancia fose obxecto 
de previsión nos orzamentos de 2010. Unha vez realizada esta previsión, coa entrada en 
vigor do novo orzamento municipal para o ano 2010, xa existiría habilitación económica 
para a aplicación das repercusións retributivas derivadas da aprobación de Convenio 
Colectivo e Acordo Regulador. Unha circunstancia que xa está prevista no contido de 
ambos textos, onde se establece que “a vixencia daquelas cuestións relativas a materias 
retributivas e que supoñan unha variación da situación anterior á entrada en vigor deste 
texto, comezarán a surtir efectos xunto co exercicio orzamentario de 2010, e polo tanto, 
con data de 1 de xaneiro dese ano”.  
Polo tanto, unha vez incorporadas, no orzamento de 2010, as partidas de crédito 
necesarias, cumpriríanse as premisas económicas que permitirían a plena efectividade das 
previsións retributivas contempladas no Acordo Regulador e Convenio Colectivo.  
 
4-Elaboración, aprobación, entrada en vigor e vixencia do Convenio Colectivo e 
Acordo Reguladora.  
O Acordo Regulador e Convenio Colectivo, que agora se presentan para a súa aprobación 
plenaria, son a consecuencia dun proceso de negociación colectiva levado a cabo, entre 
partes legalmente lexitimadas, segundo os procedementos previstos pola normativa de 
aplicación e que rematou cun acordo definitivo, formalmente plasmado mediante a sinatura 
dun acta final, con data de 15 de xaneiro de 2010.  
Neste senso, débese destacar que no eido do persoal funcionario, as partes que concertan 
o Acordo Regulador son o Concello de Teo, no exercicio da súa autonomía local, e as 
Organizacións Sindicais, CIG (Confederación Intersindical Galega), UGT (Unión General 
de Trabajadores) e CCOO (Comisiones Obreras), constituídos en Mesa Xeral de 
Negociación Funcionarios, ao abeiro do previsto na Lei Orgánica 11/1985, do 2 de agosto, 
de Liberdade Sindical, e Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado 
Público, e demais normativa de aplicación.  
Polo que respecta ao persoal laboral, as partes que concertan este Convenio Colectivo son 
o Concello de Teo, no exercicio da súa autonomía local e o Comité de Empresa do persoal 
laboral, constituídos en Mesa de Negociación do Convenio Colectivo do Persoal Laboral, 
ao abeiro do previsto no Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e demais normativa de 
aplicación.  
Unha vez rematado o proceso de negociación colectiva, procedería a súa aprobación polo 
órgano municipal competente, que neste caso, e considerando o tipo de materias e 
contidos regulados, resultaría o Pleno Municipal. Este deberá pronunciarse sobre a 
aprobación de ambos documentos, sendo esixible que o acordo se adopte por maioría 
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simple dos concelleiros presentes, dado que, segundo a normativa de réxime local, non 
entraría dentro das materias que requiren do voto favorable da maioría absoluta do número 
legal de membros da Corporación (art. 47 Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime 
Local, segundo redacción dada pola Lei 57/2003).  
Unha vez ratificados en Pleno ambos documentos, só restaría a súa publicación oficial, 
momento que sinala a súa entrada en vigor (ao día seguinte da publicación no Boletín 
Oficial da Provincia).  
Tras a entrada en vigor, ambos documentos manterán a súa vixencia ata a data prevista 
nos mesmos, que resulta ser o 31 de decembro de 2011, momento no que se entenderán 
prorrogados por anualidades, de non existir denuncia dalgunha das partes, ata que a 
entrada en vigor dun novo Acordo ou Convenio substitúa ao anterior.  
 
Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2010  
Asdo. Javier Ferreira Fernández“ 
 
O Sr. Alcalde explica que vai facer unha defensa conxunta do convenio colectivo de 

persoal laboral e do acordo reagulador de funcionarios aínda que despois sexan 

sometidos a votación por separado. O Sr. Alcalde explica que se abriu un proceso 

negociador fai un ano coa pretensión de solventar determinadas cuestións que os 

traballadores demandaban que se solventaran. Explica que se pretendeu establecer 

unha carta de dereitos e deberes e subsanar unha situación relacionada coa diferenza 

de retribucións entre laborais e funcionarios, en base ao principio de que a igual 

traballo, igual soldo. Salienta o Sr. Alcalde que este principio xunto co de regulación 

conxunta dos deberes e dereitos foron o motor da negociación.  

 

Sendo as vinte e unha horas e once minutos sae do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

Explica o Sr. Alcalde que en todo caso hai situacións que haberá que ir subsanando ao 

longo do tempo. Explica que se chegou a un acordo coas tres centrais sindicais cun 

texto do que di  sentirse orgulloso, e que non ten nada que envexar aos convenios dos 

Concellos limítrofes como Padrón e Santiago. Da conta o Sr. Alcalde de que na 

Comisión informativa xurdiu a cuestión relativa a se resultaba posible facer 

modificacións. Sinala que o Pleno ten que ratificar os convenios ou rexeitalos, e neste 

último caso determinar que aspectos se deberían correxir. Opina que abrir a espita das 

modificacións, por moi lexítimas que sexan, implicaría unha situación caótica. Trátase 

dun texto que ten que reflexarse nos orzamentos que se presentaran nos vindeiros 

Plenos. Salienta o Sr. Alcalde que se está facendo un esforzo por entender que é algo 
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xusto, buscándose así a normalización da situación laboral do Concello. Opina que non 

se trata dunha proposta morta xa que ten que existir un seguemento que ter que ir 

axustando as cuestións interpretativas dos textos. Entende o Sr. Alcalde que se 

estableceu unha cultura de negociación e que iso é positivo. O Sr. Alcalde pide o apoio 

dos grupos da oposición dende o convencemento de que é un importante punto de 

partida beneficioso para os traballadores e por tanto para o servizo que se presta á 

cidadanía. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di 

que hai que partir de que en toda empresa ten que existir un convenio para regular 

cousas que non están ben reguladas doutra forma. Di que bota en falla que o tema se 

leve entre o BNG e os sindicatos sen contar coa oposicion, máxime se se ten en conta 

que o BNG conta con seis concelleiros fronte aos once da oposición. Opina que polo 

tanto haberá que consultarlles algo. Explica o Sr. Parajó que á Comisión se levou un 

documento que hai que ratificar, cando ao mellor, como dixo o Sr. Alcalde, non faría 

falla sometelo ao Pleno, ainda que por si acaso tráese. Opina o Sr. Parajó que non se 

poden facer propostas, aínda que sexan positivas, polo que o que procedería sería 

rexeitalo, aínda que non sería lóxico. Salienta que habería que contar cos membros da 

oposición e non traer o tema a Comisión con un informe de Secretaría e Intervención e 

outro da Universidade para rebatilo asinado polo mesmo señor que fixo a RPT e que 

pensa que é do BNG. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte minutos, entra no Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, D.ª Carme Hermida Gulías.  

 

Salienta o concelleiro de INTEO que para aprobar un tema delicado como os convenios 

non houbo tempo para miralos. Di que despois desta crítica do xeito de actuar do 

equipo de goberno, hai que salientar que é bo que exista un convenio e que sexa o 

mellor posible para os traballadores do Concello. Salienta o Sr. Parajó que sempre foi 

partidario de que a mesmo posto mesma categoría, aínda que logo existiran diferenzas 

por antigüedade ou por horas extras na Policía. O Sr. Parajó di que vendo o Informe de 

Secretaría e Intervención habería que preguntarse se se poderían reconducir os 

convenios ao dito no mesmo. Pregunta que ocorre con esas oito ou nove persoas que 
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están interinas e se se podan sacar a concurso. Di que o mellor teñen que marcharse 

porque ven outra persoa a ese posto por oposición. Remata o Sr. Parajó sinalando que 

quere o mellor para os traballadores e que sempre que sexa así o equipo de goberno 

vai a contar co seu apoio. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que o seu grupo nas dúas quendas tentará 

facer unha serie de preguntas ao Sr. Alcalde e en función das respostas farán a súa 

valoración do tema. A sabendas de que as respostas practicamente xa as coñecen di 

que lle gostaría que constara en acta que se trata este punto porque o artigo 64 da Lei 

de Administración Local de Galicia sinala que lle corresponde ao Pleno a aprobacion da 

plantilla de personal. Opina o Sr. Leis que resulta obvio que se lle corresponde ao 

Pleno a competencia de aprobación tamén debe ser súa a competencia para a 

modificación, polo que non se pode traer un documento pechado. En segundo lugar, 

sinala o portavoz do PSOE que cando este tema se plantexa no Pleno é obriga dos 

concelleiros velar polos intereses xerais dos cidadás de Teo. Supón que á hora de 

tomar unha decisión todos serán conscientes do que se está debatindo. O Sr. Leis 

amosa a súa satisfación por terse chegado a un acordo coas centrais sindicais, 

engadindo que para o PSOE isto non é máis que un punto de partida de cara á 

elaboración dunha RPT, que debe ser o obxectivo prioritario da Corporación nesta 

lexislatura. Explica que mañán o seu grupo presentará unha moción para instar ao 

goberno a elaborar unha RPT, legalmente contemplada na Lei de Medidas para a 

Reforma da Función Pública e na Lei de Bases de Réxime Local, que debería estar 

rematada a finais do 2011. Explica o Sr. Leis que vai a formular as súas preguntas 

antes de dar a coñecer o posicionante do seu grupo. Pregunta o portavoz do PSOE ao 

Sr. Alcalde cando recibiu o Informe de Secretaría e Intervención, tendo en conta que 

polo menos o de Intervención é preceptivo polo que debería ser anterior á sinatura do 

convenio. Pregunta o Sr. Leis en cantas ocasións se informou da marcha das 

negociacións á oposición e que xestións se fixeron polo Sr. Alcalde para recabar o 

apoio das forzas da oposición. Pregunta o Sr. Leis se o Sr. Alcalde coñece cal é a 

composición política do Pleno e se fixo unha estimación da repercusión económica dos 

convenios nos orzamentos. Pregunta por último o Sr. Leis se se tiveron en conta as 

propostas que o PSOE fixo na Comisión Informativa.  
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que moitas das preguntas formuladas 

polo PSOE tamén as plantexaría o seu grupo. Explica o Sr. Blanco que o PP está de 

acordo e que sempre dixeron que era necesario un convenio. Di que os membros do 

seu grupo queren o mellor para os funcionarios e laborais como amosaron ao longo de 

moito tempo cando nunca regateaban posturas e medidas ao efecto. Tratándose da 

RPT sinala o portavoz do PP que o Sr. Alcalde tivo tempo para facela. Di o Sr. Blanco 

que habería que ter en conta o que fixo o BNG dende que goberna, porque o Sr. Leis 

non é a primeira vez que fala da RPT. Opina que o equipo de goberno fixo como a 

avestruz, meter a cabeza debaixo da terra, que o único que fixo foi gastar sen 

consenso coa oposición cinco millóns de euros e que, como xa dixo no seu momento, 

se eses cartos viñeran estando el gobernando montaríalle unha orquestra aos do BNG 

na súa casa. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinte e tres minutos sae do Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carmen Hermida. 

 

Opina o Sr. Blanco que o equipo de goberno non fixo nada e que agora trai un 

convenio e non conta con ninguén, nin tan sequera cos traballadores. Pregunta o Sr. 

Blanco se existe consenso entre todos os funcionarios e laborais do Concello e se se 

falou cos técnicos do Concello, Secretaría e Intervención, para traer os convenios ao 

Pleno. Sinala o Sr. Blanco que non existe consenso con Secretaría e Intervención, 

porque o informe é negativo. Remata o Sr. Blanco pedíndolle ao Sr. Alcalde se lle pode 

preguntar á Secretaria se o convenio se axusta. 

 

O Sr. Alcalde sinala que por unha cuestión de respeto hai que ter en conta que no 

expediente figura un informe de Secretaría e Intervención que estivo a disposición de 

todos os membros da Corporacion. 

 

O Sr. Blanco salienta que o informe é negativo. Lembra que fai pouco tempo que o Sr. 

Alcalde trouxo ao Pleno unhas facturas co informe en contra de Intervención, e se lle 

dixo que o corrixira e que despois se lle pagaría ás empresas. Opina o Sr. Blanco que o 

Sr. Alcalde non fala con ninguén, nin tan sequera cos técnicos. Pide que se corrixan as 

deficiencias e opina que o Sr. Alcalde non o fai porque non lle da a gana. Espera o Sr. 
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Blanco que o Sr. Alcalde resposte ás preguntas do Sr. Leis e salienta que o primeiro 

que se debería facer con estes temas é consultar coa oposición. Di o Sr. Blanco que él 

non se vai a coller as mans e que despois, na segunda quenda, anunciará a posición 

do seu grupo. Opina que o Sr. Alcalde fai o que lle da a gana e lle chamaba a el 

ditador, engandindo que os membros do equipo de goberno son os reis do mambo. 

Remata o Sr. Blanco sinalando que o equipo de goberno seguirá facendo as cousas 

con informes en contra do Concello e preguntando porque non se corrixen antes as 

anomalías detectadas. 

 

O Sr. Alcalde explica que os traballadores o que queren e ter un marco digno de 

traballo e unhas remuneracións xustas. Pídelle ao Sr. Blanco que faga un pouco de 

contención verbal, non só por determinadas aseveracións dirixidas ao equipo de 

goberno senón por outras como a de ter os sindicatos en nómina. Explica o Sr. Alcalde 

que as centrais sindicais están lexitimamente constituídas e que se está falando duns 

convenios asinado entre partes e avalado polas tres centrais sindicais. 

 

Sendo as vinte e unha horas e corenta e catro minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carmen Hermida. 

 

O Sr. Alcalde salienta que o Sr. Blanco terá algunha responsabilidade porque gobernou 

durante doce anos, existindo un convenio do ano 94 e non existindo máis medidas e 

ningunha negociación durante eses doce anos. Explica que se abriu un proceso de 

diálogo, durante un ano, non só coas centrais sindicais senón tamén cos traballadores 

do Concello. Pídelle ao Sr. Blanco que se informe ao efecto. Os traballadores son os 

que asinaron os convenio polo que haberá que falar con propiedade. Na mesa de 

negociación se era consciente de que tiña que existir unha ratificación plenaria, polo 

que determinadas aseveracións non son de recibo, sobre todo por parte de persoas 

que tiveron responsabilidades durante moitos anos. En relación co dito polo Sr. Parajó, 

o Sr. Alcalde sinala que na oferta de emprego público están incluídas as persoas que 

están en proceso de consolidación, tratándose dun tema que non entra no proceso de 

negociación. Tratándose do informe sinala que non ten interese en entrar nun debate 

político ao respeto. Di que respeta o informe de Secretaría e Intervención e que como 

tamén xa informou hai un informe da Universidade, non tendo interese en entrar nun 
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debate pormenorizado de cuestións xurídicas. Tratándose da intervención do Sr. Leis 

sinala o Sr. Alcalde que as preguntas que fai son retóricas cando adianta que xa 

coñece as respotas. O Sr. Alcalde explica que sabe que conta con seis concelleiros e 

que tamén sabe que conta con lexitimidade para negociar, constándolle que o Sr. Leis 

estivo informado en todo momento.  

 

O Sr. Leis di que a través dos sindicatos pero no a través do equipo de goberno. 

 

O Sr. Alcalde explica que o que lle corresponde ao Pleno é ratificar, ou non, o 

documento, que foi asinado entre as partes. O convenio de funcionarios do 94 non foi 

ratificado polo Pleno. Explica o Sr. Alcalde que o artigo que leu o Sr. Leis se refire ao 

cadro de persoal que se trae ao Pleno todos os anos cos orzamentos. Se se trae ao 

Pleno é por unha cuestión de garantía e no caso dos laborais por existir unhas táboas 

salarais. O informe conxunto de Secretaría e Intervención estivo en tempo e forma no 

expediente, dende a convocatoria da Comisión Informativa. Opina o Sr. Alcalde que 

non se pode facer ver que o informe era necesario antes da sinatura do acordo. 

Salienta que non se trata dun documento morto e que ten unha comisión de 

seguemento que lle dará vida, non sendo de recibo unha modificación unilateral. Opina 

o Sr. Alcalde que as opcións son ou ratificar os convenios ou rexeitalos. Di que 

entendendo a representatividade política tamén hai que ter en conta a lexitimación 

sindical. Existe unha situación económica, existindo algunhas cuestións que 

actualmente non están cuantificadas polo que resulta dificil falar con exactitude dunha 

cantidade.  Hay vontade de levar os convenios aos orzamentos e executalos. 

Tratándose dos convenios explica o Sr. Alcalde que existe un informe da Universidade 

sobre as cuestións económicas, un informe conxunto de Secretaría e Intervención, e un 

Informe dos asesores que foi entregado á oposición en canto chegou. O Sr. Alcalde 

pide o voto a favor dos grupos políticos engadindo que se debe ter en conta que hoxe é 

o BNG quen xestiona as relacións laborais pero nun futuro pode ser outro grupo. 

Explica o Sr. Alcalde que a RPT é un documento técnico e que unha cousa e tela, outra 

negociala e outra diferente aprobala. Salienta que existe vontade de negociar a RPT 

pero que non é fácil. Reitera o Sr. Alcalde a súa petición de que se proceda a ratificar o 

texto dos convenios para así poñer en marcha un proceso que redundará en beneficio 

do Concello.  
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di 

que está claro que se se ten que seguir a normativa que existe para todos os postos 

non farían fallan os convenios. A modo de exemplo sinala como na Xunta de Galicia 

aprobáronse convenios onde os traballadores acaban cobrando máis dos que deberían 

polo que o que pasa aquí no Concello de Teo non é tan raro. Di o Sr. Parajó que o que 

quere é que o Sr. Alcalde non faga como o Sr. José Blanco que ao mellor se carga aos 

controladores. Opina que o que hai que facer é pagarlle máis aos traballadores e así 

deixalos contentos, aínda que claro se ven rexeitado o PXOM iso sería outro problema. 

Remata o Sr. Parajó sinalando que INTEO quere o mellor para os traballadores, que 

haberá que ver como segue o debate e ser un pouco flexible e se todos están de 

acordo haberá que darlle o que piden. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que di que as preguntas que o Sr. Alcalde 

calificou como retóricas non pretendía que tiveran esa consideración, porque as 

respostas teñen unha lexitimación que son as que puido comprobar. Explica que cando 

preguntou cando se recibiu o informe é porque o de Intervención é preceptivo sendo 

indudable que cando un Alcalde negocia un convenio vai a ter consecuencias dende o 

punto de vista da Administración Local e antes de asinalo debería pedir informe aos 

habilitados. A proba é que existe un informe de Secretaría e Intervención que suponse 

que non o fan para xustificar o soldo e calquera Alcalde debería telos en conta. Saliente 

o Sr. Leis que o Sr. Alcalde informou da sinatura dos convenios nos medios de 

comunicación antes de ter o citado informe o que supón unha actitude absolutamente 

irresponsable e desconsiderada hacia os funcionarios. Di o Sr. Leis que 

independentemente do carácter vinculante do informe, que non o ten a pesar de que o 

Sr. Alcalde defendeuno así cando lle conviña, é certo que existen reparos importantes 

en relación a cuestións xurídicas e económicas. Explica o Sr. Leis que vai a salientar 

tres aspetos. En primeiro lugar cando na páxina 6 do informe se di que “dende un punto 

de vista orzamentario e do plan de saneamento financeiro, non é posible asumir este 

elevado volumen de custos” e cando na páxina 7, tratándose das táboas salariais que 

se incoporan como anexos ao convenio, se di que “as contías retributivas que inclúen, 

exceden de xeito moi considerable o límite que marca a Lei de Orzamentos Xerais do 

Estado para 2010, sendo ademais incompatibles co criterio de limitación do gasto que 
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esixe o Plan de Saneamento Financeiro 2008/2011 aprobado polo Concello”. Opina o 

Sr. Leis que ante estas afirmacións se el fora Alcalde lle gostaría coñecer o informe 

antes de asinar os convenios e o Sr. Alcalde non os tivo en conta, porque manifestou o 

compromiso de asinar os convenios se ter o informe de Secretaría e Intervención. En 

segundo lugar o Sr. Leis sinala que, polo menos ao PSOE, nunca se lle informou da 

negoación. Opina que é importante porque se se trata de traer a un Pleno onde hai 17 

concelleiros, por unha cuesitón de cortesía e por pragmatismo, co fin de sacalo adiante, 

debería falarse coa oposición. Indica o Sr. Leis que en todo caso él si estivo informado 

pero a través das centrais sindicais. En terceiro lugar o Sr. Leis pregunta qué xestións 

se fixeron para acadar o apoio do PSOE, respostando que ningunha, cando si as 

fixeron as centrais sindicais, o cal lle honra. Sinala que isto é unha honra para os 

traballadores e pon en evidencia ao Sr. Alcalde e ao equipo de goberno. Opina o Sr. 

Leis que cando un ten interese en sacar unha proposta e se atopa en minoría a 

primeira obriga sería intentar acadar o apoio da maioría, sendo preciso para iso 

dialogar e o Sr. Alcalde non o fixo durante toda a lexislatura nin co PXOM nin cos 

fondos estatais do ano 2009 e do ano 2010. Explica que o fin de semana puido leer 

como no Concello de Vedra, cun goberno minoritario, consensuaron as obras do fondo. 

Sinala que tampouco eso o fai o Sr. Alcalde cos orzamentos nin cos recoñecementos 

extraxudiciais. Sinala que na Comisión Informativa o PSOE plantexouse tres esixencias 

relativas ao compromiso explícito de aprobación da RPT, solventar a situación de 

discriminación que se produce e atender aos reparos de Secretaría e Intervención. 

Salienta que o Sr. Alcalde se negou a admitir calquera observación e dixo que era un 

documento pechado. O PSOE reuniuse coas centrais sindicais para transmitir o risco 

que se corría ante a intransixencia do Sr. Alcalde, pedíndoselle a estas intermediación 

para ver algún xesto que aínda non obtiveron. En visto de todo, o proceso impulsado 

ten unha parte moi positiva que consiste en acadar o acordo repartíndose o mérito nun 

cincuenta por cen. Opina que se se traen os convenios ao Pleno será porque é 

competente, podendo os concelleiros facer algo máis que levantar a man. Sinala o Sr. 

Leis que todo o exposto pon de manifesto o talante autoritario do Sr. Alcalde, a falta de 

respeto aos grupos da oposición e aos funcionarios competentes, a conducta 

antidemocrática, a obsesión enfermiza do Sr. Alcalde pola foto e a nula vontade de 

chegar a acordos, incluso co risco de que os asuntos non saian. Salienta que cando 

isto último ocorre, xurde a dúbida de si o Sr. Alcalde ten interese en sacar o tema 
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adiante porque de ser así houbera buscado apoios. Quizais se utiliza como unha forma 

para ver se pode dicir “que malos son os da oposición que non aproban as miñas 

propostas”. Sinala o Sr. Leis que un tema que lle preocupa, unha vez que o Sr. Alcalde 

fai o que fai, é que aínda teña a desfachatez de chamar á responsabilidade dos grupos 

políticos. Opina que é políticamente indecente que o Sr. Alcalde faga o que lle dea a 

gana e chame á responsabilidade dos demais. Salienta o Sr. Leis que ter que anunciar 

a postura do PSOE e que tal postura so a poden manifestar levantando a man nun 

senso ou noutro, tendo en conta que cando o fagan os traballadores e a cidadanía 

deben ten en conta que a postura do seu grupo ten un doble senso, primeiro un non 

categórico á actuación do Sr. Alcalde neste proceso e en segundo lugar un sí rotundo 

aos intereses dos traballadores do Concello de Teo, defendendo así tamén os 

intereses xerais da cidadanía. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que cando fala non critica nin á mesa de 

negociación nin aos traballadores, senón ao Alcalde e ao equipo de goberno, para 

decirlle que faga as cousa ben feitas. Opina que o Sr. Alcalde sempre lle bota a culpa á 

oposición pero que non consensua, non fala con Secretaría e Intervención e tampouco 

cos grupos políticos, senón que somete una cousa ao Pleno e se sae mal lle bota a 

culpa á oposición. Se o PP non vai a ter un voto positivo é porque o Sr. Alcalde ten que 

facer as cousas ben. Salienta o Sr. Blanco que o que queren reprochar é a actitude do 

Sr. Alcalde estos tres anos e a súa prepotencia. Salienta que se se di que non, quenes 

o sofren son os funcionarios, pero que tampouco queren ser responsables das cousas 

que o Sr. Alcalde fai mal, aínda que sí queren o mellor para os traballadores. Refírese o 

Sr. Blanco ao informe da Universidade e salienta que con quen haberá que consensuar 

as cousas será cos técnicos do Concello porque son os que teñen que defender os 

intereses deste. Sinala que a opinión da Universidade é respetable pero que a él non 

lle vale, senón que o que lle vale é o informe de Secretaría e Intervención. Anuncia o 

Sr. Blanco a abstención do seu grupo engadindo que non é porque o Sr. Alcalde o 

mereza, senón para que se quite adiante o tema en beneficio dos traballadores. 

 

O Sr. Alcalde explica que ten un respeto absoluto a todo tipo de práctica sexuais pero 

que non é masoquista. Salienta que se se pasa once meses negociando e co obxectivo 

de viabilizar un acordo entre partes. Sinala que lle gostaría clarificar que o informe de 
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Intervención é preceptivo e que hai que ter en conta que a Sra. Interventora non estivo 

no Concello durante un ano, ao estar en comisión de servizos, manténdose durante 

ese tempo conversas co anterior Interventor, que puxo incluso determinados reparos 

ao tema de cousas que entendía non asumibles e que non se fixeron. Salienta que a 

Sra. Interventora se incorporou a final de ano e que fai o seu posicionamento, non 

tendo nada máis que dicir ao respecto. Opina que as discrepancias existen non so 

neste ámbito senón tamén na eduacion e na ensinanza. A cuestión de recoller o acordo 

no orzamento é unha cuestión de vontade política que existe. Tratándose do 

incremento retributivo salienta o Sr. Alcalde que ao tratarse de regularizar unha 

situación é legalmente posible, exitindo vontade de vehiculizalo orzamentariamente. 

Salienta que existe un informe conxunto e tamén un informe das persoas que o 

asesoraron ao longo do proceso. Remata o Sr. Alcalde sinalando que lle houbera 

gustado que isto fora visto dun xeito máis positivo e dicindo que o portavoz do PSOE 

comezou na Comision Informativa transmitindo as súas felicitacións polo traballo feito, 

pero que, despois de hoxe, ten que pensar que foi algo forzado. 

 
Rematado o e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con once 
votos a favor (6 BNG, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO) e cinco abstención (5 PP), 
acorda: 
1º.- Ratificar o texto do Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do 
Concello de Teo, asinado unanimemente o 15 de xaneiro de 2010 polos membros 
da Mesa de negociación. 
2º.- Remitir o texto á autoridade laboral competente, e, unha vez rexistrado, 
órgano público de mediación, arbitraxe e conciliación competente para o seu 
depósito. 
3º.- Dar publicidade ó Convenio do persoal laboral ao servizo do Concello de Teo, 
de acordo co disposto no artigo 90 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos 
Traballadores.  
 
Á presente acta, como ANEXO I, incorpórase o CONVENIO COLECTIVO DO 
PERSOAL LABORAL AO SERVIZO DO CONCELLO DE TEO, cuxo índice se 
reproduce a continuación: 
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ÍNDICE 

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS (arts. 1 a 12) 

CAPÍTULO II. SEGUIMENTO E CONTROL (arts. 13 a 14) 

CAPÍTULO III. SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS (art. 15 ) . 

CAPÍTULO IV. DEREITOS SINDICAIS 

 SECCIÓN 1ª. DO DEREITO Á ACTIVIDADE SINDICAL (arts. 16 a 19) 

 SECCIÓN 2ª. DAS SECCIÓNS SINDICAIS (arts. 20 a 24) 

 SECCIÓN 3ª. DO DEREITO Á REPRESENTACIÓN COLECTIVA (arts. 25 a 28) 

 SECCIÓN 4ª. DO DEREITO DE REUNIÓN (arts. 29 a 32) 

 SECCIÓN 5ª. DOS DEREITOS DE NEGOCIACIÓN E PARTICIPACIÓN COLECTIVA (arts. 33 a 
36) 

 SECCIÓN 6ª. DO DEREITO DE FOLGA (art. 37) 

CAPÍTULO V. DEREITOS, DEBERES E CÓDIGO DE CONDUCTA DOS EMPREGADOS MUNICIPAIS 
(arts. 38 a 39) 

CAPÍTULO VI. CALIDADE DOS SERVIZOS E ABSENTISMO LABORAL (art. 40) 

CAPÍTULO VII. CALENDARIOS LABORAIS, XORNADAS E HORARIOS (arts. 41 a 51)  

CAPÍTULO VIII. VACACIÓNS, PERMISOS, LICENCIAS E SITUACIÓNS ADMINISTRATIVAS (arts. 52 a 
56) 

CAPITULO IX. PLANIFICACIÓN DOS RECURSOS HUMANOS DO CONCELLO DE TEO (arts. 57 a 60) 

CAPÍTULO X. EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE TEO 

              SECCIÓN 1ª INSTRUMENTOS DE ORDENACION DO PERSOAL (art. 61)  

 SECCIÓN 2ª CLASIFICACION DO PERSOAL (arts. 62 a 67) 

CAPÍTULO XI. ACCESO Á CONDICIÓN DE EMPREGADO PUBLICO DO CONCELLO DE TEO  

 SECCIÓN 1ª. SELECCIÓN E ACCESO (arts. 68 a 71) 

 SECCIÓN 2ª. PROVISIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO (arts: 72 a 74) 

 SECCIÓN 3ª. OUTRAS FORMAS DE PROVISIÓN (arts. 75 a 77) 

SECCIÓN 4ª. MOBILIDADE DO PERSOAL (art. 78.) 

CAPÍTULO XII. INCOMPATIBILIDADES (arts. 79)  

CAPÍTULO XIII. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  (art. 80)  

CAPÍTULO XIV. RÉXIME DISCIPLINARIO  (art. 81)  

CAPÍTULO XV. CARREIRA PROFESIONAL E AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO    

SECCIÓN 1ª. A CARREIRA PROFESIONAL (arts. 82 a 86) 

SECCIÓN 2ª. A AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO (arts. 87 a 88) 

CAPÍTULO XVI. SISTEMA RETRIBUTIVO 

SECCIÓN  1ª.  A ESTRUTURA RETRIBUTIVA (arts. 89 a 98) 

SECCIÓN 2ª. A COMPENSACIÓN DO TRABALLO EN PERÍODO FESTIVO E NOCTURNO, 
CON DISTORSIÓN HORARIA, CON XORNADA PARTIDA E CON XORNADA 
IRREGULAR (arts. 99 a 105) 

CAPÍTULO XVII. ACCIÓN SOCIAL E OUTROS DEREITOS (arts.106 a 113)  

CAPÍTULO XVIII. FORMACIÓN (arts. 114 A 116) 
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CAPÍTULO XIX. SEGURIDADE E SAÚDE (arts. 117 a 126) 

 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 

PRIMEIRA. REVISIÓN DE CONDICIÓNS DE TRABALLO 

SEGUNDA. CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL 

TERCEIRA. FUNCIONARIZACIÓN DE PERSOAL LABORAL 

CUARTA. SINGULARIZACIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO 

QUINTA. PLAN DE IGUALDADE 

SEXTA. PROMOCIÓN INTERNA DOS OPERARIOS 

SÉTIMA. CREACIÓN DE PRAZAS PARA A REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓNS LABORAIS E 
CUMPRIMENTO DE REQUERIMENTOS LEGAIS  

OITAVA.  ACTUALIZACIÓN DAS CONTÍAS DAS RETRIBUCIÓNS 

NOVENA. HOMOLOGACIÓN DAS CONDICIÓNS RETRIBUTIVAS DO PERSOAL MUNICIPAL 

DÉCIMA. INTEGRACIÓN PROFESIONAL DAS PRAZAS E PERSOAL EXISTENTES NO 
MOMENTO DA ENTRADA EN VIGOR DO CONVENIO COLECTIVO 

 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 

PRIMEIRA.     IMPLANTACIÓN DO NOVO SISTEMA EDUCATIVO 

SEGUNDA. REGULARIZACIÓN DAS PRAZAS QUE DESEMPEÑAN FUNCIÓNS DE 
SUPERIOR CATEGEORÍA 

 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

PRIMEIRA. ENTRADA EN VIGOR 

 

ANEXOS 
ANEXO I. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

ANEXO II. TÁBOAS DE VALORACIÓN DAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS 

ANEXO III. TÁBOA SALARIAL FINAL 

 
8º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DO ACORDO 
REGULADOR DO PERSOAL FUNCIONARIO Ó SERVIZO DO CONCELLO DE TEO. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 19/01/10, que se reproduce a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de Presidencia de 

22/01/10. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
O día 11 de febreiro de 2009, quedou legalmente constituída a mesa xeral de 
negociación do acordo regulador para o persoal funcionario ao servizo do Concello de 
Teo. 
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Desde ese momento, e ó longo de 11 meses, tiveron lugar diversas xuntanzas, para 
consensuar o documento do Acordo Regulador para o persoal funcionario ao servizo 
do Concello de Teo, que finalmente, e por consenso e acordo unánime, foi ratificado  e 
asinado o 15 de xaneiro de 2010. 
 
Segundo o disposto na lexislación vixente, o Pleno debe ratificar dito acordo regulador, 
e unha vez realizado este trámite, e segundo se regula no artigo 38.6 da Lei 7/2007, de 
12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, “Los Pactos celebrados y los 
Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada 
Administración competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación 
en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial.” 
 
Visto o informe conxunto de Secretaría e Intervención municipais, de data 19.01.2010,  
PROPOÑO Ó PLENO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO: 
 
1º.- Ratificar o texto do Acordo Regulador para o persoal funcionario ao servizo do 
Concello de Teo, asinado unanimemente o 15 de xaneiro de 2010 polos membros da 
Mesa Xeral de negociación. 
2º.- Remitir o texto á Oficina Pública de Rexistro da Consellería de Traballo da Xunta 
de Galicia. 
3º.- Publicar no Boletín Oficial da Provincial (BOP) o Acordo regulador para o persoal 
funcionario ao servizo do Concello de Teo.  
 
Teo, 19 de xaneiro de 2010 
O alcalde 
 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
con once votos a favor (6 BNG, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO) e cinco 
abstencións (5 PP), acorda: 
1º.- Ratificar o texto do Acordo Regulador para o persoal funcionario ao servizo 
do Concello de Teo, asinado unanimemente o 15 de xaneiro de 2010 polos 
membros da Mesa Xeral de negociación. 
2º.- Remitir o texto á Oficina Pública de Rexistro da Consellería de Traballo da 
Xunta de Galicia. 
3º.- Publicar no Boletín Oficial da Provincial (BOP) o Acordo regulador para o 
persoal funcionario ao servizo do Concello de Teo.  
Á presente acta, como ANEXO II, incorpórase o ACORDO REGULADOR DAS 
CONDICIÓNS DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO AO SERVIZO DO 
CONCELLO DE TEO, cuxo índice se reproduce a continuación: 
 
ÍNDICE 
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CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS (arts. 1 a 12) 

CAPÍTULO II. SEGUIMENTO E CONTROL (arts. 13 a 14) 

CAPÍTULO III. SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS (arts. 15 a 16) . 

CAPÍTULO IV. DEREITOS SINDICAIS 

 SECCIÓN 1ª. DO DEREITO Á ACTIVIDADE SINDICAL (arts. 17 a 20) 

 SECCIÓN 2ª. DAS SECCIÓNS SINDICAIS (arts. 21 a 25) 

 SECCIÓN 3ª. DO DEREITO Á REPRESENTACIÓN COLECTIVA (arts. 26 a 28) 

 SECCIÓN 4ª DO DEREITO DE REUNIÓN (arts. 29 a 31) 

 SECCIÓN 5ª DOS DEREITOS DE NEGOCIACIÓN E PARTICIPACIÓN COLECTIVA (arts. 32 a 
35) 

 SECCIÓN 6ª. DO DEREITO DE FOLGA (art. 36) 

CAPÍTULO V. DEREITOS E DEBERES DOS EMPREGADOS MUNICIPAIS  

              SECCIÓN 1ª. DOS DEREITOS DOS EMPREGADOS DO CONCELLO (arts. 37 a 38) 

 SECCIÓN 2ª. DOS DEBERES DOS EMPREGADOS DO CONCELLO: PRINCIPIOS ÉTICOS E 
DE CONDUCTA (art. 39) 

CAPÍTULO VI. CALIDADE DOS SERVIZOS E ABSENTISMO LABORAL (art. 40) 

CAPÍTULO VII. CALENDARIOS LABORAIS, XORNADAS E HORARIOS (arts. 41 a 51)  

CAPÍTULO VIII. VACACIÓNS, PERMISOS, LICENCIAS E SITUACIÓNS ADMINISTRATIVAS (arts. 52 a 
55) 

CAPITULO IX. PLANIFICACIÓN DOS RECURSOS HUMANOS DO CONCELLO DE TEO (arts. 56 a 59) 

CAPÍTULO X. EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE TEO 

              SECCIÓN 1ª INSTRUMENTOS DE ORDENACION DO PERSOAL (art. 60)  

 SECCIÓN 2ª CLASIFICACION DO PERSOAL (arts. 61 a 67) 

CAPÍTULO XI. ACCESO Á CONDICIÓN DE EMPREGADO PUBLICO DO CONCELLO DE TEO  

 SECCIÓN 1ª. SELECCIÓN E ACCESO (arts. 68 a 71) 

 SECCIÓN 2ª. PROVISIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO (arts: 72 a 74) 

 SECCIÓN 3ª. OUTRAS FORMAS DE PROVISIÓN (arts. 75 a 77) 

SECCIÓN 4ª. MOBILIDADE DO PERSOAL (art. 78.) 

CAPÍTULO XII. INCOMPATIBILIDADES (art. 79)  

CAPÍTULO XIII. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  (art. 80)  

CAPÍTULO XIV. RÉXIME DISCIPLINARIO  (art. 81)  

CAPÍTULO XV. CARREIRA PROFESIONAL E PROMOCIÓN INTERNA    

SECCIÓN 1ª. DA CARREIRA PROFESIONAL (arts. 82 a 89) 

SECCIÓN 2ª. DA AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO (arts. 90 a 91) 

CAPÍTULO XVI. SISTEMA RETRIBUTIVO 

SECCIÓN 1ª. DA ESTRUTURA RETRIBUTIVA (arts. 92 a 101) 

SECCIÓN 2ª. DA COMPENSACIÓN DO TRABALLO EN PERÍODO FESTIVO, NOCTURNO, 
XORNADA  PARTIDA E XORNADA IRREGULAR (arts. 102 a 108) 

CAPÍTULO XVII. ACCIÓN SOCIAL E OUTROS DEREITOS (arts.109 a 116)  
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CAPÍTULO XVIII. FORMACIÓN (arts. 117 a 119) 

CAPÍTULO XIX. SEGURIDADE E SAÚDE (arts. 120 a 129) 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 

PRIMEIRA. REVISIÓN DE CONDICIÓNS DE TRABALLO 

SEGUNDA. CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL 

TERCEIRA. FUNCIONARIZACIÓN DE PERSOAL LABORAL 

CUARTA. SINGULARIZACIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO 

QUINTA. PLAN DE IGUALDADE 

SEXTA. ACTUALIZACIÓN DAS CONTÍAS DAS RETRIBUCIÓNS 

SÉTIMA. ADAPTACIÓN ORGANIZATIVA E FUNCIONAL  DA POLICÍA LOCAL 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 

PRIMEIRA. IMPLANTACIÓN DO NOVO SISTEMA EDUCATIVO 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

PRIMEIRA. ENTRADA EN VIGOR 

 
 
Sendo as vinte e dúas horas e trinta e cinco minutos, sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó. 

 
9º.- MOCIÓNS. 
 
Antes de entrar no punto décimo da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia. Explica que hai unha moción do PSOE e 

que aínda que o equipo de goberno non ten ningún reparo en debatila, é evidente que 

se trata dunha competencia do equipo de goberno. Salienta o Sr. Alcalde que a citada 

moción ten formato de rogo ou pregunta, non de moción, estando disposto a tratala 

como tal pero non a adoptar un acordo. O Sr. Alcalde pide que conste en acta que o 

equipo de goberno non se nega a debatir o tema, non sendo posible adoptar un acordo 

ao respecto. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e trinta e sete minutos, sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, Sr. Fernández. 

 

O Sr. Leis sinala que vai a ser presentada como moción de urxencia. 
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O Sr. Alcalde resposta que xa explicou o tema. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e trinta e oito minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó. 

 

 O Sr. Leis pide que conste en acata que presentan a moción e que non se lles permite 

someter a consideración do Pleno a mesma. 

 
Sendo as vinte e dúas horas e corenta minutos, entra no Salón de Plenos o concelleiro 

do BNG, Sr. Fernández. 

 
O Sr. Blanco sinala que o seu grupo quere presentar unha moción de urxencia sobre o 

fomento do plurilingüismo no ensino non universitario. 
 

Sometida a votación o Pleno, con dez votos a favor (5 PP, 4 PSOE e 1 Grupo 
Mixto (INTEO)) e seis votos en contra (6 BNG), acorda ratificar a urxencia da 
moción. 
 

Sendo as vinte e dúas horas e corenta e dous minutos sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, Sr. Castroagudín. 

 
O Sr. Blanco da conta da moción do PP instando á Xunta de Galicia á aprobación dun 

Decreto de fomento do pluirilingüismo no ensino non universitario de Galicia, nos 

termos seguintes: 

 

“MOCIÓN DO GRUPO POPULAR INSTANDO Á XUNTA DE GALICIA Á 
APROBACIÓN DUN DECRETO DE FOMENTO DO PLURILINGÜISMO NO ENSINO 
NON UNIVERSITARIO DE GALICIA 
 
O Grupo Municipal do Partido Popular, ao amparo do  exposto nos artigos 91.4 e 97 do 
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais 
presenta ante o Pleno da Corporación municipal esta moción con base nos motivos e 
consideracións desenvolvidas na seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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Desde o PP de Galicia entendemos sempre que a lingua galega é un símbolo de 
identidade que nos debe unir como comunidade e que todos debemos defender e 
potenciar partindo das premisas básicas do respecto e o consenso. Consenso que 
marcou case 25 anos de Autonomía, desde que en 1983 fora aprobada por 
unanimidade a Lei de normalización lingüística. 
 
Este consenso ráchase no 2007 coa aprobación, de xeito unilateral, do  Decreto 
124/2007, de 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema 
educativo por parte das forzas que por aquel entón sustentaban ó bipartito, PSOE e 
BNG. Un Decreto que, ademais de rachar o consenso, politizou a aprendizaxe das 
linguas, xerando un amplo descontento social ao abrir a porta á imposición lingüística 
no mundo educativo.  
   
Ademais, o Decreto 124/2007, foi aprobado pola anterior Xunta de Galicia co previo 
ditame desfavorable do Consello Consultivo e, así mesmo, contou cun rexeitamento 
expresado dun xeito claro polos cidadáns nas urnas o pasado un de marzo e polos pais 
que, dun xeito maioritario, participaron na consulta realizada polo actual goberno 
galego en xuño de ano pasado. 
 
Este rexeitamento ao devandito Decreto vén determinado porque pretendía impoñer o 
monolingüísmo, apostando claramente pola substitución das políticas de fomento e de 
promoción, en favor de políticas de imposición.  
 
No programa electoral do PP de Galicia, que contou co apoio maioritario de todos os 
galegos recollíanse, entre outros, os compromisos da derrogación do Decreto 124/2007 
e a aprobación dunha norma que permitira garantir que o sistema educativo lle dea a 
todos os nenos e nenas as competencias lingüísticas en castelán e galego consoantes 
con cada nivel educativo, o respecto ao dereito dos pais a que os fillos sexan acollidos 
no sistema educativo na súa lingua materna e introducidos progresivamente na outra 
lingua oficial, o equilibrio e proporcionalidade nas materias que se imparten en galego e 
castelán no sistema educativo, o dereito de libre uso das linguas oficiais nas relacións 
entre os alumnos e os profesores e o fomento da impartición da docencia en inglés. 
 
Este programa electoral está en perfecta consonancia coa Lei de normalización 
lingüística, que incluso literalmente contén disposicións como que “os nenos teñen 
dereito a recibir o primeiro ensino na súa lingua materna” (artigo 13.1) ou que “as 
autoridades educativas da Comunidade Autónoma garantirán que ao remate dos ciclos 
en que o ensino do galego é obrigatorio os alumnos coñezan este, nos seus niveis oral 
e escrito, en igualdade co castelán (artigo 14.3).  
   
A Xunta de Galicia debe, polo tanto, ser consecuente co programa electoral máis 
votado polo pobo galego e coa opinión manifestada polos pais na consulta, 
salvagardando os dereitos e deberes constitucionais e estatutarios referentes á lingua.  
 
Por todo iso, o Grupo Municipal do Partido Popular somete para a súa toma en 
consideración polo Pleno da Corporación as seguintes PROPOSTAS DE ACORDO: 
 
PRIMEIRA.- Instar á Xunta de Galicia á derrogación do Decreto 124/2007, de 28 de 
xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo. 
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SEGUNDA.- Instar á Xunta de Galicia á aprobación dunha norma que garanta no 
ensino non universitario de Galicia o equilibrio e competencia plena entre as dúas 
linguas oficiais de Galicia e que permita acadar, dun xeito progresivo, un coñecemento 
efectivo dunha lingua estranxeira. 
 
TERCEIRA.- Instar á Xunta de Galicia a garantir o dereito dos pais a ser consultados, e 
moi en particular, no que atinxe á lingua vehicular en Educación Infantil, así como 
garantir o dereito dos alumnos a expresarse libremente nas dúas linguas oficiais”. 
 
Sendo as vinte e dúas horas e corenta e cinco minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, Sr. Castroagudín. 

 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) amosa a súa 

conformidade coa moción. 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e opina que a mocion do PP entra en 

contradicción con todo o que este grupo estivo defendendo no Pleno e está máis na 

liña do que defendeu o PSOE. 

 

O Sr. Blanco di que entón o PSOE vai a votar a favor. 

 

O Sr. Leis resposta que non porque o seu grupo non está de acordo con determinadas 

cousas. 

 

O Sr. Alcalde sinala que polos argumentos anteriormente expostos, o BNG vai a votar 

en contra. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor (5 PP e 1 Grupo Mixto (INTEO)) e dez votos en contra (6 BNG e 
4 PSOE), acorda rexeitar a moción do PP instando á Xunta de Galicia á 
aprobación dun Decreto de fomento do plurilingüismo no ensino non 
universitario de Galicia. 
 
10º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO). 
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O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó di que, ao chegar así o do PXOM, 

non vai facer nin rogos nin preguntas. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, formula o seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- O Sr. Leis pregunta por un problema dunha casa en Coira, en relación á que se 

pediu unha limpeza polos riscos que existen ao atoparse nunha situación de ruina. 

Lembra o Sr. Leis que o Sr. Alcalde dixera que recibira aos interesados e que estaba 

en trámite e os interesados din que non tiveron exa xuntanza e que o problema se 

manten. Sinala o Sr. Leis que os funcionarios lle din que o tema está paralizado e 

pendente de toma de decisións polos responsables políticos. 

 

O Sr. Alcalde salienta que o que dixo o Sr. Leis lle fora trasladado polos veciños de 

Coira e que o Sr. Leis sabe que o problema é a non localización dos titulares para 

poder proceder á limpeza. Opina o Sr. Alcalde que se pode ir ao límite sendo esa a 

vontade do equipo de goberno, trasladándoselle así aos responsables de parques e 

xardíns. Explica o Sr. Alcalde que cando non existe localización, inténtase ser 

prudente, aínda que neste caso hai que ter en conta o risco existente. 

 

O Sr. Parajó di que ese mesmo problema o hai en Ameneiro. 

 

O Sr. Alcalde resposta afirmativamente e reitera que a decisión política é entrar porque 

existe risco sobre as persoas. 

 

2.- O Sr. Leis refírese aos corgos de Penelas. Di que segundo os veciños parece que o 

Sr. Alcalde manifestouse partidario da expropiación e pregunta se é certo, engadindo 

que se fora así o PSOE o apoiará. 

 

O Sr. Alcalde resposta que foi así e explica que o problema foi unha autorización de 

Augas de Galicia. Entende o Sr. Alcalde que está demostrado e que os veciños 
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reclaman o uso. Se existe unha denegación do uso o Concello está disposto a ir ao 

límite, incluso mediante unha declaración de utilidade pública, sendo conscientes da 

dificultade porque o interesado se sente amparado polo permiso previo de Augas de 

Galicia. 

 

3.-  O Sr. Leis di que apareceu un blog denominado Concello de Teo e que habería que 

miralo porque se supón que non teñen dereito a utilizar esa denominación habida conta 

de que produce moita confusión porque pode parecer que é un blog oficial e non o é. O 

Sr. Leis explica que parece que detrás deste blog poden existir persoa que están 

vinculadas ao BNG. 

 

O Sr. Alcalde resposta que, como representante institucional, se farán as 

comprobacións oportunas, engadindo que extraoficialmente ten que dicir que é a 

primeira noticia que ten. 

 

O Sr. Leis sinala que moitas das cousas que se recollen no blog en cuestión se recollen 

noutros medios vinculados ao BNG. 

 

4.- O Sr. Leis sinala que nas últimos semanas tiveron noticia de que hai dúas persoas 

no departametno de cultura e de que o Sr. Alcalde falou de externalizar os servizos. O 

Sr. Leis pregúntalle ao Sr. Alcalde se confirma esta información, a quen se lle 

concedeu e en base a que. Opina o Sr. Leis que as persoas de fora non deben ter 

acceso á información interna do Concello. 

 

O Sr. Alcalde explica que a día de hoxe non existe ningún contratado, nin directa nin a 

través de ningunha empresa. Explica que foi unha contratación para cuestións puntuais 

especificando que non se podían utilizar os medios do Concello. Está vinculado co 

programa cultural do nadal, como a cabalgata, estando xustificado pola carga de 

traballo e por otras circunstancias puntuais. 

 

O Sr. Leis di que él foi testigo presencial de que esa xente traballa cos ordenadores do 

Concello, polo que o Sr. Alcale non pode dicir que non se utilizan. Opina o Sr. Leis que 

neste caso se debe proceder como no caso da subalterna de Calo. Di o Sr. Leis que lle 
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gostaría que se lle dixera como se fixo, se por Decreto ou como, porque preguntado 

sobre este tema nos departamentos de Secretaría e Intervencións non lles consta. 

 

O Sr. Alcalde explica que a persoa que está de subalterna en Calo é funcionaria, non 

podéndose substituir mediante unha externalización do servizo, debéndose ademais ter 

en conta que as actuacións do nadal teñen que desenvolverse necesariamente nesa 

época. O Sr. Alcalde sinala que o portavoz do PSOE ten que saber que se pode facer 

esa contratación se non supera determinada contía e se non se usan os medios 

internos, engadindo que él deu orden directa para que eses medios non se utilizaran. 

Salienta o Sr. Alcalde que se tratou de traballos puntuais e canalizouse por contrato 

menor, existindo a estes efectos autorización do gasto. Remata o Sr. Alcalde invitándo 

ao Sr. Leis para que cando lle xurda unha duda deste tipo pregunte. 

 

O Sr. Leis reitera que él foi testigo de que había dúas persoas traballando cos 

ordenadores. Sinala que quizáis non se cumpriu coa vontade do Sr. Alcalde. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
 

1.- A concelleira do PP, Sra. Barros, interésase polo mesmo tema das persoas 

contratadas no departamento de cultura.  

 

O Sr. Alcalde di que unha das persoas é de Xadega e que a outra factura como 

autonoma. 

 

A Sra. Barros pregunta se foi seleccionada por Xadega. 

 

O Sr. Alcalde reitera que é autónoma. 

 

A Sra. Barros pregunta se a persoa foi seleccionada pola empresa ou imposta polo Sr. 

Alcalde. 

 

O Sr. Alcalde resposta que con látigo. 
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2.- O portavoz do PP, Sr. Blanco, pregunta que pasou co corte de Carballos de 

Cornide. Sinala que veu a prensa e que lle sorprendeu. 

 

O Sr. Alcalde di que a él tam’en. Explica que se adoptarán todas as medidas legais 

porque se entende que non tiñan dereito a facer a tala. Explica que lle consta que a 

persoa en cuestión non se lle puido pasar porque realmente un non se mete niso se 

existe un malentendido. 

 

3.- O Sr. Blanco di que parece ser que o problema da calefacción dos funcioanrios xa 

está solventado. 

O Sr. Alcalde resposta que sí e explica que existiu un problema coa caldeira. 

 

4.- O Sr. Blanco pregunta que é o que ocorre que non se pode chamar a móviles dende 

o Concello. 

 

O Sr. Alcalde explica que foi debido ao cambio da liña, pero que parece que hoxe 

quedou solventado. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas e dez minutos, de 

orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, 

Secretaria, dou fe. 

 
      O Alcalde                  A Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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ANEXO I 
CONVENIO COLECTIVO DO PERSOAL LABORAL AO SERVIZO DO 

CONCELLO DE TEO 
ÍNDICE 

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS (arts. 1 a 12) 

CAPÍTULO II. SEGUIMENTO E CONTROL (arts. 13 a 14) 

CAPÍTULO III. SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS (art. 15 ) . 

CAPÍTULO IV. DEREITOS SINDICAIS 

 SECCIÓN 1ª. DO DEREITO Á ACTIVIDADE SINDICAL (arts. 16 a 19) 

 SECCIÓN 2ª. DAS SECCIÓNS SINDICAIS (arts. 20 a 24) 

 SECCIÓN 3ª. DO DEREITO Á REPRESENTACIÓN COLECTIVA (arts. 25 a 28) 

 SECCIÓN 4ª. DO DEREITO DE REUNIÓN (arts. 29 a 32) 

 SECCIÓN 5ª. DOS DEREITOS DE NEGOCIACIÓN E PARTICIPACIÓN COLECTIVA (arts. 33 a 
36) 

 SECCIÓN 6ª. DO DEREITO DE FOLGA (art. 37) 

CAPÍTULO V. DEREITOS, DEBERES E CÓDIGO DE CONDUCTA DOS EMPREGADOS MUNICIPAIS 
(arts. 38 a 39) 

CAPÍTULO VI. CALIDADE DOS SERVIZOS E ABSENTISMO LABORAL (art. 40) 

CAPÍTULO VII. CALENDARIOS LABORAIS, XORNADAS E HORARIOS (arts. 41 a 51)  

CAPÍTULO VIII. VACACIÓNS, PERMISOS, LICENCIAS E SITUACIÓNS ADMINISTRATIVAS (arts. 52 a 
56) 

CAPITULO IX. PLANIFICACIÓN DOS RECURSOS HUMANOS DO CONCELLO DE TEO (arts. 57 a 60) 

CAPÍTULO X. EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE TEO 

              SECCIÓN 1ª INSTRUMENTOS DE ORDENACION DO PERSOAL (art. 61)  

 SECCIÓN 2ª CLASIFICACION DO PERSOAL (arts. 62 a 67) 

CAPÍTULO XI. ACCESO Á CONDICIÓN DE EMPREGADO PUBLICO DO CONCELLO DE TEO  

 SECCIÓN 1ª. SELECCIÓN E ACCESO (arts. 68 a 71) 

 SECCIÓN 2ª. PROVISIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO (arts: 72 a 74) 
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 SECCIÓN 3ª. OUTRAS FORMAS DE PROVISIÓN (arts. 75 a 77) 

SECCIÓN 4ª. MOBILIDADE DO PERSOAL (art. 78.) 

CAPÍTULO XII. INCOMPATIBILIDADES (arts. 79)  

CAPÍTULO XIII. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  (art. 80)  

CAPÍTULO XIV. RÉXIME DISCIPLINARIO  (art. 81)  

CAPÍTULO XV. CARREIRA PROFESIONAL E AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO    

SECCIÓN 1ª. A CARREIRA PROFESIONAL (arts. 82 a 86) 

SECCIÓN 2ª. A AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO (arts. 87 a 88) 

CAPÍTULO XVI. SISTEMA RETRIBUTIVO 

SECCIÓN  1ª.  A ESTRUTURA RETRIBUTIVA (arts. 89 a 98) 

SECCIÓN 2ª. A COMPENSACIÓN DO TRABALLO EN PERÍODO FESTIVO E NOCTURNO, 
CON DISTORSIÓN HORARIA, CON XORNADA PARTIDA E CON XORNADA 
IRREGULAR (arts. 99 a 105) 

CAPÍTULO XVII. ACCIÓN SOCIAL E OUTROS DEREITOS (arts.106 a 113)  

CAPÍTULO XVIII. FORMACIÓN (arts. 114 A 116) 

CAPÍTULO XIX. SEGURIDADE E SAÚDE (arts. 117 a 126) 

 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 

PRIMEIRA. REVISIÓN DE CONDICIÓNS DE TRABALLO 

SEGUNDA. CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL 

TERCEIRA. FUNCIONARIZACIÓN DE PERSOAL LABORAL 

CUARTA. SINGULARIZACIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO 

QUINTA. PLAN DE IGUALDADE 

SEXTA. PROMOCIÓN INTERNA DOS OPERARIOS 

SÉTIMA. CREACIÓN DE PRAZAS PARA A REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓNS LABORAIS E 
CUMPRIMENTO DE REQUERIMENTOS LEGAIS  

OITAVA.  ACTUALIZACIÓN DAS CONTÍAS DAS RETRIBUCIÓNS 

NOVENA. HOMOLOGACIÓN DAS CONDICIÓNS RETRIBUTIVAS DO PERSOAL MUNICIPAL 

DÉCIMA. INTEGRACIÓN PROFESIONAL DAS PRAZAS E PERSOAL EXISTENTES NO 
MOMENTO DA ENTRADA EN VIGOR DO CONVENIO COLECTIVO 

 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 

PRIMEIRA.     IMPLANTACIÓN DO NOVO SISTEMA EDUCATIVO 

SEGUNDA. REGULARIZACIÓN DAS PRAZAS QUE DESEMPEÑAN FUNCIÓNS DE 
SUPERIOR CATEGEORÍA 

 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

PRIMEIRA. ENTRADA EN VIGOR 

 

ANEXOS 
ANEXO I. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
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ANEXO II. TÁBOAS DE VALORACIÓN DAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS 

ANEXO III. TÁBOA SALARIAL FINAL 

 
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS 

 
Artigo 1. Representación e lexitimidade 
As partes que concertan este convenio son o Concello de Teo, no exercicio da súa autonomía 
local, e o Comité de Empresa do persoal laboral, constituídos en Mesa de Negociación do 
Convenio Colectivo do Persoal Laboral, en uso das atribucións conferidas polo Real Decreto 
Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto 
dos Traballadores.  
 
 
Artigo 2. Ámbito territorial. 
O presente convenio será de aplicación no ente territorial do Concello de Teo  e na totalidade 
de organismos e entes públicos que formen ou poidan formar parte do mesmo. 

 
Artigo 3. Ámbito persoal. 
O presente convenio aplicarase integramente ao persoal laboral que preste servizos no 
Concello de Teo, en todo aquilo que sexa compatible coa natureza da súa relación de 
emprego. 
 
Artigo 4. Ámbito temporal, vixencia e denuncia. 
O presente convenio entrará en vigor Ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da 
Provincia, abarcando o seu período de vixencia ata o 31 de decembro de 2011, data na que se 
entenderá prorrogado por anualidades, de non existir denuncia dalgunha das partes, ata a 
entrada en vigor do novo Convenio que substitúa ao anterior trala oportuna negociación. 
O convenio considerarase denunciado cando así o faga calquera das partes, con tres meses 
de antelación á finalización da súa vixencia ou de calquera prórroga, a fin de iniciar as 
negociacións e deliberacións do novo convenio, en data non posterior a un mes contado a 
partir da data de denuncia. 
 
Artigo 5. Obxecto. 
O convenio regula e facilita o normal desenvolvemento das relacións de traballo, dentro do seu 
ámbito de aplicación, e derroga as normas iguais, ou de inferior rango, no que se opoñan ao 
seu contido. 

 
Artigo 6. Carácter 
O convenio ten un carácter necesario e indivisible para todos os efectos, no sentido de que as 
condicións pactadas neste constitúen un todo orgánico e unitario. 

Artigo 7. Condicións máis beneficiosas. 
Enténdese este convenio como o marco global máis favorábel. A Comisión Paritaria de Control 
e Seguimento estudará, caso por caso, a aplicación a persoas determinadas de condicións 
laborais mais beneficiosas que estean recoñecidas con anterioridade á entrada en vigor do 
convenio.  

As condicións do presente convenio teñen carácter complementario da normativa vixente no 
réxime  aplicable ao persoal laboral ao servizo das Administracións Locais de Galicia. En todo 
caso, as melloras establecidas, ou que se establezan noutras disposicións de calquera rango 
que afecten no seu ámbito ao persoal laboral ao servizo das Administracións Locais de Galicia, 
serán de aplicación ao persoal do Concello de Teo, consonte ao principio de norma máis 
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favorable ou condición máis beneficiosa, sen prexuÍzo das actualizacións e adaptacións a que 
fai referencia o artigo 13d deste convenio. 

Artigo 8. Irrenunciabilidade 
Terase por nula e por non feita a renuncia por parte dos/das traballadores/as de calquera 
beneficio establecido no convenio. 
 
Artigo 9. Aplicación favorable.   
Como norma xeral, unha vez aplicado o convenio, e trala consulta á Comisión Paritaria de 
Control e Seguimento, tódalas condicións establecidas no mesmo, en caso de dúbida, 
ambigüidade ou escuridade, en canto ao seu sentido e alcance, terán que ser interpretadas e 
aplicadas do xeito que resulte máis beneficioso para os/as traballadores/as, con sometemento 
pleno á lei e ao dereito. 
Artigo 10. Aplicación directa. 
As partes signatarias do convenio comprométense á aplicación directa deste e a non promover 
cuestións que puideran supoñer modificacións das condicións pactadas no texto. 

Artigo 11. Publicidade do convenio  
Con independencia da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia a publicidade do 
presente texto farase por conta do Concello de Teo, que facilitará unha copia do mesmo a todo 
o seu persoal afectado.  
 
Artigo 12. Conflictividade laboral. 
Antes de adoptar medidas disciplinarias ou actitudes conflictivas de carácter colectivo, as 
partes asinantes do convenio comprométense a esgotar a vía do diálogo dentro da propia 
institución, acudindo á Comisión de Seguimento, constituída segundo o establecido no capitulo 
seguinte 
 
 

CAPÍTULO II. SEGUEMENTO E CONTROL 
Artigo 13. Control e seguimento.  
Trala entrada en vigor deste Convenio constituírase unha  Comisión Paritaria de Control e 
Seguimento. A  súa composición será paritaria, correspondendo a cada Organización Sindical 
asinante a designación dun representante e igual número por parte do Concello.  

Correspondéndolle expresamente as seguintes funcións:  

a) Interpretar a totalidade dos artigos e cláusulas do convenio. 

b) Vixiar o cumprimento do pactado e denunciar, no seu caso, os incumprimentos. 

c) Estudar, propor e, cando proceda, resolver aquelas cuestións ou reclamacións 
que, de común acordo, lle sexan sometidas polas partes. 

d) Actualizar o contido do presente convenio para adaptalo ás modificacións que 
poidan derivarse de cambios normativos ou de acordos ou pactos subscritos 
entre as Administracións Públicas e os Sindicatos. 

e) Facer o seguimento e, no seu caso, desenvolvemento da aplicación do 
convenio. A tal efecto emitirá, cando o considere conveniente, un informe sobre 
estes extremos. 

f) Asegurar a non discriminación da muller, controlando a igualdade de trato, os 
posibles abusos, agresións de orde sexual, laborais, físicas ou psíquicas, tanto 
por parte dos compañeiros de traballo, como dos superiores. 
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g) Impedir a realización de toda conducta abusiva ou de violencia psicolóxica que 
se realice de xeito sistemático sobre un/unha traballador/a, manifestada 
especialmente a través de reiterados comportamentos, palabras ou actitudes 
que lesionan a dignidade ou integridade psíquica do mesmo e que poñan en 
perigo ou degraden as súas condicións de traballo. 

h) Calquera outra función que expresamente se lle atribúa no convenio ou que, de 
común acordo, as partes consideren conveniente. 

 

 Artigo 14. Réxime de funcionamento 
1. Para exercer as labores de comisión de seguimento, a Mesa de Negociación do Convenio  
reunirase con carácter ordinario, semestralmente, e de xeito extraordinario cando o solicite polo 
menos o 50% dos seus compoñentes. 

2. Para estes efectos a Mesa de negociación poderá utilizar os servizos ocasionais ou 
permanentes de asesores, con voz pero sen voto. 

3. A Mesa contará cun/cunha secretario/a, que será un empregado designado polo concello e 
que actuará na mesma con voz pero sen voto. 

4. As convocatorias das sesións realizaraas o/a secretario/a, co visto e prace dos voceiros, 
mediante citación por escrito na que conste, lugar, data e hora, así como a orde do día. A 
convocatoria enviarase ás partes cunha antelación mínima de sete días hábiles, respecto da 
data prevista de celebración, no caso de sesións ordinarias, e dous días naturais para o caso 
de sesións extraordinarias. 

5. A orde do día das sesións será fixada polo/pola secretario/a, co visto e prace dos voceiros. 

6. Para que as sesións poidan celebrarse  validamente será precisa a asistencia de, polo 
menos, o 51% dos seus membros, así como do/da secretario/a ou de quen o substitúa no 
cargo. 

7. Os acordos deberán adoptarse por mais do 50% de cada unha das dúas representacións, 
sendo de carácter obrigatorio e vinculantes para ambas partes. 

8. De cada xuntanza, e ao seu remate, o/a secretario/a redactará a correspondente acta na que 
haberá de constar o lugar, data e hora de comezo e remate da reunión, nomes e apelidos dos 
presentes, os asuntos tratados, os acordos adoptados, cun resumo das opinións emitidas e a 
expresión dos votos. A correspondente acta, así redactada, pasarase inmediatamente á 
aprobación e sinatura de tódolos asistentes. 

9. As actas das sesións arquivaranse nun rexistro que custodiará o/a secretario/a, baixo a súa 
responsabilidade, tendo que expedir as certificacións oportunas dos acordos que as referidas 
actas conteñan, cando así se reclame por parte lexitimamente interesada. 

10. Cando ámbalas partes así o consideren, crearanse comisións de traballo específicas para 
tratar temas concretos e predeterminados. Estas comisións elaborarán ditames que logo serán 
presentados á Mesa, non sendo estes vinculantes senón meramente informativos. 

11. As comunicacións oficiais verificaranse sempre directamente e por escrito, sen que poidan 
admitirse traslados e reproduccións a través doutras instancias. 

 

CAPÍTULO III. SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS 
 
Artigo 15. Solución extraxudicial de conflictos colectivos 
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1. O Concello de Teo e os representantes do persoal acordan, como mecanismo de resolución 
e mediación nos posibles conflictos colectivos ou discrepancias significativas e insolubles, o 
diálogo e a negociación. 

2. Esgotadas as vías de negociación e diálogo, a resolución extraxudicial de conflictos deberá 
levarse a cabo por procedementos de mediación e arbitraxe, sempre e cando o ordenamento 
vixente o permita. 

3. Mediante o procedemento de arbitraxe as partes poderán acordar, de mutuo acordo, 
encomendar a un terceiro a resolución de calquera conflicto, comprometéndose de antemán a 
acepta-lo contido desta. 

4. O acordo logrado a través da mediación ou da resolución de arbitraxe terá a mesma eficacia 
xurídica e tramitación que os pactos e acordos regulados por Lei, sempre que quen adoptase o 
acordo subscrito ou compromiso arbitral tivese a lexitimación que lles permita acordar, no 
ámbito do conflicto, un pacto ou acordo conforme ao previsto pola lei. 

5. Estes acordos serán susceptibles de impugnación. Especificamente, caberá recurso contra a 
resolución arbitral no caso de que non se observaran, no desenvolvemento da actuación 
arbitral, os requisitos e formalidades establecidos para o efecto ou cando a resolución versase 
sobre puntos non sometidos á súa decisión, ou que esta contradiga a legalidade vixente. 

6. A utilización destes sistemas efectuarase conforme aos procedementos que 
regulamentariamente sexan determinados tralo acordo cos representantes do persoal  
conforme ao regulado actualmente a este respecto. En todo caso, o esgotamento do 
procedemento previo ante a Mesa, os procedementos de solución de conflictos e de 
conciliación e mediación, así como de arbitraxe, seguirán o Acordo Interprofesional Galego 
sobre Procedementos Extraxudiciais de solución de conflictos de traballo, segundo o publicado 
no DOG de 4 de maio de 1995. 

 
 

CAPÍTULO IV. DEREITOS SINDICAIS 
 

SECCIÓN 1ª. DO DEREITO Á ACTIVIDADE SINDICAL 

Artigo 16. Dereito á sindicación. 
1. O persoal do Concello de Teo ten dereito a sindicarse libremente en defensa e promoción 
dos seus intereses profesionais, económicos e sociais. 

2. O dereito á libre sindicación comprende o dereito a afiliarse ao sindicato da súa elección, a 
separarse do que estivese afiliado, non podendo ninguén ser obrigado a afiliarse a un 
sindicato, e a elixir libremente aos seus representantes. 

 

Artigo 17. Protección para o exercicio do dereito a actividade sindical 
1. O Concello proporcionará a axeitada protección ao persoal ao seu servizo contra todo acto 
antisindical que implique discriminación ou demérito relacionado co seu emprego. 

2. A dita protección exercerase, especialmente, contra todo tipo de accións ou actuacións que 
persigan: 

a) Influír nas condicións de emprego do/da traballador/a  para que este se afilie ou non 
a unha central sindical, que deixe de ser membro dela, ou que renuncie á actividade 
sindical. 
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b) Fustigar ou relegar a calquera traballador/a no seu lugar de traballo, ou prexudicalo 
de calquera xeito, a causa da súa pertenza a unha central sindical ou da súa 
participación nas actividades sindicais. 

c) Condicionar o emprego público á esixencia de afiliación ou non a calquera central 
sindical, ou á esixencia de causar baixa na mesma. 

 

Artigo 18. Exercicio da actividade sindical 
1. O persoal do Concello de Teo ten dereito a dedicarse  á acción sindical no lugar, tempo e 
forma previstos na Lei Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de liberdade sindical, así como polo 
Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
do Estatuto dos Traballadores e a Lei 7/ 2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do 
Empregado Público, así como en calquera outra norma que sexa de aplicación. 

2. Para estes efectos, entenderase como ámbito material inmediato para a acción sindical no 
Concello os centros de traballo, considerándose como tales, tanto o propio de cada 
traballador/a como calquera outra dependencia, establecemento ou local pertencente ao 
Concello, aínda que se encontre situado en sede distinta. 

 

Artigo 19. Respecto ás necesidades do servizo. 
Os dereitos recoñecidos ao persoal municipal neste capítulo, exercitaranse co debido respecto 
ás persoas e bens, procurando sempre non interferir na boa marcha do traballo. 

 

SECCIÓN 2ª. DAS SECCIÓNS SINDICAIS 

Artigo 20. Dereito a constituír seccións sindicais. 
O persoal do Concello afiliado a centrais sindicais, legal e validamente constituídas e 
recoñecidas, poderán constituír seccións sindicais, de conformidade co establecido no presente 
capítulo e coa lexislación vixente. 

 
Artigo 21. Constitución das seccións sindicais 
Para a atribución das garantías, facultades, funcións e competencias recoñecidas neste 
Convenio, as seccións sindicais deberán acreditar que as centrais sindicais ás que pertencen 
obtiveron, polo menos, o 10% dos votos nas eleccións  dos órganos de representación do 
persoal celebradas no Concello, ou que teñen a condición de organizacións sindicais máis 
representativas, de conformidade co previsto na LOLS. 

De non cumprise estes requisitos, as seccións sindicais que poidan terse constituído terán 
atribuídos os dereitos e condicións de carácter xenérico que se recoñecen, na normativa 
vixente, e de maneira xeral, a todas as sección sindicais. 

 
Artigo 22. Atribucións das seccións sindicais 
As seccións sindicais terán, entre outras, as seguintes facultades, garantías, funcións e 
competencias: 

a) Representar e defender os intereses da central sindical a que pertencen e dos 
afiliados da mesma. 
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b) Posuír e exercer, a través dos correspondentes comités, delegados ou 
representantes sindicais, a representación legal para asuntos sociolaborais de todos 
e cada un dos seus afiliados, sen prexuízo doutras formas legais de representación 
que puidesen recabar os mesmos. 

A atribución de representación ás seccións sindicais implica, entre outras facultades, 
a de realizar calquera clase de intervención, pedimento, reivindicación ou 
reclamación de índole sociolaboral, por escrito ou mediante comparecencia, en 
nome e representación de calquera afiliado, sen menoscabo do exercicio 
individualizado das mesmas que puidese realizar este. 

c) Recibir, do xeito previsto na normativa vixente, a máis completa información en 
todos os asuntos de persoal do Concello, por medio dos seus delegados. 

d) Recoller as diversas reivindicacións sociolaborais do persoal ao servizo do Concello 
e propoñelas ás autoridades ou órganos correspondentes dos  representantes do 
persoal. 

e) Informarse, por iniciativa propia, de todas as cuestións que afecten ao persoal do 
Concello. Para estes efectos, os delegados ou representantes sindicais poderán ter 
acceso a toda a documentación relativa ás ditas cuestións, previa autorización da 
Alcaldía, dentro dos límites legais, así como da reserva e o non abuso. O Concello 
garantirá a consulta ou reprodución gratuíta daqueles documentos que se 
consideren precisos para o exercicio da actividade sindical, sen prexuízo das 
garantías que se consideren oportunas para evitar o extravío dos documentos, así 
como das responsabilidades legais en que os solicitantes puidesen incorrer por 
incumprimento do deber de reserva profesional e sindical. 

f) Exhibir e difundir libremente, en horas e lugares de traballo, calquera tipo de 
información, prensa, propaganda e publicacións de carácter sindical ou de interese 
laboral ou profesional. 

Para estes efectos, o Concello disporá a colocación, ás súas expensas, de 
taboleiros de anuncios sindicais para a exposición e divulgación de calquera 
documentación do tipo anteriormente sinalado en todos os centros de traballo 
pertencentes ao Concello, en lugares adecuados e visibles. O número, tamaño e 
distribución dos taboleiros, será o adecuado ás dimensións e estrutura do centro, de 
xeito que se garanta a máis ampla publicidade e accesibilidade ao que se expoña. 

g) Convocar e celebrar reunións e asembleas, tanto de afiliados como de todo ou parte 
do persoal, nos termos previsto no Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e a Lei 7/ 
2007 de 12 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público. 

h) Empregar asesores en calquera actividade que realicen no exercicio das súas 
competencias. 

i) Para recadar as cotas sindicais, a sección sindical poderá acordar co Concello o seu 
desconto en nómina, logo da autorización dos seus afiliados 

j) Presentar e negociar perante os órganos resolutorios correspondentes cantos 
asuntos procedan, en materia de condicións de traballo, seguridade e saúde laboral, 
réxime de asistencia, seguridade e previsión social, no que sexa competencia do 
Concello e de conformidade coa regulamentación relativa aos dereitos  de 
negociación e participación que se recollen na lei e no presente Convenio. 

k) Expresar libremente opinións respecto das materias relativas á súa esfera de 
actividade. 
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l) Proporcionar asistencia e defensa, e obter audiencia no suposto de seguirse 
procedemento disciplinario contra calquera dos seus afiliados, sen prexuízo do 
dereito individual de audiencia, regulada no dito procedemento. 

 

Artigo 23. Delegados sindicais 
1. As seccións sindicais validamente constituídas, segundo os criterios estipulados a tal efecto 
no presente Convenio, no seu artigo 21., terán dereito a designar un delegado sindical. 

  

2. Os delegados sindicais terán  as seguintes funcións e dereitos: 

a) Exercitar as competencias atribuídas á sección sindical que representan 

b) Autentificar, coa súa firma, o que a súa sección sindical expoña nos taboleiros de 
anuncios 

c) Convocar as reunións da sección sindical 

d) Dispoñer, sen menoscabo das súas retribucións, do mesmo número de horas 
sindicais que os membros dos órganos de representacións dos/das traballadores/as 
dentro da xornada de traballo, sen prexuízo das que lle poidan corresponder por ser 
tamén membro dos mesmos. 

e) Exercer en nome e representación da súa sección sindical cantas accións xudiciais 
ou administrativas requira o cumprimento da súa función. 

f) Serlle admitida a súa abstención ou escusa no suposto de ser designado como 
instructor ou secretario nun expediente disciplinario. 

 

Artigo 24. Sixilo profesional 
Tanto os delegados de persoal, como as seccións sindicais no seu conxunto, observarán sixilo 
profesional no exercicio das súas funcións, en todas aquelas materias sobre as que o Concello 
sinale expresamente o carácter reservado. En todo caso, ningún tipo de documento entregado 
polo Concello ás seccións sindicais e aos seus delegados poderá ser utilizado fóra do estrito 
ámbito municipal e para fins distintos dos que motivaron a súa entrega. 

 
 

SECCIÓN 3ª.  DO DEREITO Á REPRESENTACIÓN COLECTIVA 

Artigo 25. Os representantes do persoal. 
O Comité de Empresa é o órgano de representación específico do conxunto do persoal  laboral 
do Concello de Teo, sendo os seus membros os representantes específicos deste persoal 
diante do Concello de Teo, sen prexuízo da representación que corresponda aos delegados 
das seccións sindicais en relación cos seus afiliados.  

 
Artigo 26. Garantías e facultades. 
Sen prexuízo do previsto no Estatuto dos Traballadores e demais normativa vixente ao 
respecto, os membros do Comité de Empresa, ou delegados de persoal laboral, terán as 
seguintes garantías e facultades: 



 

 - 71 -

a) Audiencia do órgano ao que pertencen no suposto de seguirse procedemento 
disciplinario a un/unha traballador/a, sempre que exista pedimento expreso neste 
senso por parte do inculpado, e sen menoscabo do dereito de audiencia do propio 
interesado. 

b) Expresar individual, ou colexiadamente, con liberdade ás súas opinións nas 
materias relativas á esfera da súa representación, podendo confeccionar, publicar 
e distribuír información de interese profesional, laboral ou social. 

Para estes efectos, o Concello facilitará aos órganos de representación idénticos 
medios que os sinalados para as seccións sindicais 

c) Non ser trasladados, sancionados nin discriminados no seu traballo, promoción 
económica ou profesional, durante o exercicio das súas funcións, nin dentro dos 
dous anos seguintes á expiración do seu mandato, por razón do desempeño da 
súa representación  

d) Dispor dun crédito de 25 horas mensuais retribuídas para o exercicio das súas 
funcións. Para estes efectos non se computarán as horas empregadas en 
xuntanzas con representantes da corporación  

e) Poderanse acumular, nun ou varios membros da representación do persoal ou 
delegados da sección sindical, as horas sindicais correspondentes a outros  
membros dos órganos de representación e delegados da mesma sección sindical, 
sen exceder do máximo total, podendo quedar relevado ou relevados do traballo, 
sen prexuízo da súa remuneración, e da súa promoción e carreira profesional 
tanto a nivel horizontal como vertical. 

f) Utilizar un local facilitado polo Concello, na medida das súas posibilidades, para 
actividades sindicais, cunhas características e equipamento que satisfagan as 
diversas necesidades que, en canto a capacidade, dotación, material e situación 
física puidesen presentarse. Este local será compartido coas seccións sindicais. 

g) O Concello de Teo dotará aos representantes do persoal dun orzamento anual 
para actividades sindicais. Para estes efectos o Concello aboará no primeiro 
trimestre de cada ano a cantidade de 500 €, que se incrementarán na porcentaxe 
que anualmente se incrementen as retribucións do persoal.  

h) Seralles admitida a súa abstención ou escusa no suposto de ser designados como 
instructores ou secretarios nun expediente disciplinario. 

 
Artigo 27. Competencias 
Sen prexuízo do previsto no Estatuto dos Traballadores e demais normativa vixente ao 
respecto, os representantes do persoal (comité de empresa ou delegados de persoal laboral) 
terán as seguintes competencias: 

a) Recibir, do xeito previsto na normativa vixente, a máis completa información en 
todos os asuntos de persoal do Concello. 

b) Consonte o establecido na Lei 2/91, do 7 de xaneiro, sobre dereitos de información 
dos representantes dos traballadores en materia de contratación, o Concello 
entregará ao Comité de Empresa unha copia básica de todos os contratos de 
relación laboral que realice no seu ámbito institucional. Igualmente daralles traslado 
dos acordos de cesamento de calquera traballador/a.  

c) Propoñer e negociar, perante os correspondentes órganos resolutorios do Concello, 
cantos asuntos procedan en materia de condicións de traballo, seguridade e saúde 
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laboral, réxime de asistencia, seguridade e previsión social, no que sexa 
competencia do Concello. 

d) Ser oídos na fase preparatoria do proceso de formación da vontade administrativa 
orientada á adopción de acordos en materia de persoal, consonte co previsto no 
presente capítulo e na normativa de xeral aplicación, sen prexuízo da preceptiva 
negociación sobre os asuntos indicados no presente convenio e na lexislación 
vixente. 

 

Artigo 28 Capacidade e sixilo profesional 
1. Recoñéceselle aos representantes do persoal capacidade para exercer accións 
administrativas ou xudiciais en todo o relativo ao ámbito das súas competencias. 

2. En canto ao deber de manter sixilo no exercicio das súas funcións, aos representantes do 
persoal seranlles de aplicación as regras previstas neste Convenio para as seccións sindicais e 
os seus delegados. 

 
SECCIÓN 4ª. DO DEREITO DE REUNIÓN. 

Artigo 29. Dereito de reunión 
Os/as traballadores/as do Concello de Teo poderán exercitar o dereito de reunión cos 
requisitos e condicións sinaladas nesta sección e na demais normativa de aplicación. 

 
Artigo 30. Lexitimación para o exercicio. 
Están lexitimados para convocar reunións: 

• O Comité de Empresa ou delegados de persoal  

• As organizacións sindicais, directamente ou a través dos delegados sindicais. 

• Un número de traballadores/as non inferior ao 33% da plantilla 

 

Artigo 31. Do lugar e momento da reunión. 
1. Poderán autorizarse reunións, no centro de traballo, dentro da xornada laboral, ata un 
máximo de 36 horas anuais. Destas, dezaoito horas corresponderán ás Seccións sindicais e o 
resto aos órganos de representación do persoal.  

2. Sen prexuízo do anterior, en período electoral, as candidaturas que se presenten poderán 
convocar e celebrar asembleas de persoal dentro da xornada laboral, por un tempo máximo 
para todas elas de 4 horas en cada centro de traballo. 

3. Non existirá ningún tipo de limitación para celebrar reunións fóra da xornada de traballo, 
sempre que se garanta a seguridade das instalacións ou dependencias. 

4. O Concello facilitará os locais adecuados para que as reunións poidan celebrarse. As súas 
características e equipamento satisfarán ás diversas necesidades que en canto a capacidade, 
material e situación puidesen presentarse. 

5. En calquera caso, a celebración da reunión non prexudicará a  normal prestación dos 
servizos municipais. 
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Artigo 32. Convocatoria da reunión. 
Os requisitos para celebrar unha reunión son os seguintes: 

a) Comunicar por escrito ó Concello a súa celebración con antelación de dous días 
hábiles se a reunión ten lugar fóra da xornada de traballo, e de cinco días se é 
dentro da xornada laboral 

b) Indicar no escrito: 

a. Día, hora e lugar de celebración 

b. Colectivo ao que se convoca 

c. Orde do día 

d. Identificación dos asinantes, que deberán estar lexitimados para convocar a 
reunión consonte o disposto neste capítulo 

c) As reunións entenderanse autorizadas e poderán celebrarse, sen outro requisito, se 
a autoridade competente non formula obxeccións á mesma mediante resolución 
motivada cando menos vintecatro horas antes da celebración. 

 

SECCIÓN 5ª. DOS DEREITOS DE NEGOCIACIÓN E PARTICIPACIÓN COLECTIVA. 

Artigo 33. Do dereito á negociación colectiva. 
1. Principios xerais. 

a) Os/as traballadores/as teñen dereito á negociación colectiva, representación e 
participación institucional para a determinación das súas condicións de traballo. 

b) Por negociación colectiva, enténdese o dereito a negociar á determinación das 
condicións de traballo dos empregados da Administración Pública. 

c) Por participación institucional, enténdese o dereito a participar, a través das 
organizacións sindicais nos órganos de control e seguimento das entidades u organismos que 
a lei contemple ou por acordo se decida na Mesa Xeral de negociación. 

 

 

Artigo 34. Mesas de Negociación do Concello de Teo 
1.  No ámbito do Concello de Teo, a negociación colectiva levarase a cabo no seo dos 

seguintes órganos; a Mesa Xeral de Negociación do Persoal do Concello de Teo, a Mesa 
Xeral de Negociación de Funcionarios e a Mesa de Negociación do Convenio Colectivo do 
Persoal Laboral. 

2. A Mesa Xeral de Negociación do persoal do Concello de Teo terá como obxecto a 
negociación de todas aquelas materias e condicións de traballo comúns ao persoal laboral 
e funcionario ao servizo da entidade municipal, sendo competencias específicas  das dúas 
mesas restantes os procesos de negociación preceptivos para a aprobación e modificación 
do Acordo e Convenio Colectivo que regulen as condicións de traballo de persoal 
funcionario e laboral, respectivamente. De calquera xeito, en caso de existires dúbidas ao 
respecto do órgano negociador competente nunha determinada materia, debe ser a Mesa 
Xeral de Negociación do Concello de Teo, en primeira instancia, a que asuma a súa 
discusión ou derivación, no seu caso, ao órgano negociador competente. 
A Mesa Xeral de Negociación do Persoal Concello de Teo constituirase de xeito paritario, 
estando presentes, dunha parte, a representación do Concello, e doutra, os representantes 
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das Organizacións Sindicais máis representativas (conforme aos criterios  de lexitimidade 
representativa e proporcionalidade na composición das mesas que ao respecto se 
establece na Lei 7/2007, de 12 de abril, e demais normativa de aplicación) e representantes 
do Comité de Empresa ou delegados de persoal.  

a) Por acordo entre as partes, designarase un/unha empregado/a municipal do 
Concello para asumir as funcións de secretario/a da mesa de negociación, que será 
o encargado de redactar a correspondente acta de cada reunión, da que dará fe. 
Esta acta será ademais asinada por todos os membros da mesa. O/a secretario/a 
encargarase tamén das tarefas administrativas propias da preparación, convocatoria 
e publicidade da mesa de negociación. 

b) As reunións da mesa de negociación do Concello terán lugar cunha periodicidade 
mínima anual. Igualmente terán lugar reunións cando o soliciten de común acordo 
as partes ou os representantes de calquera das partes. 

c) A orde do día das reunións será determinada conxuntamente, podendo incluír 
calquera das partes cantos asuntos consideren oportunos. As partes recibirán 
notificación formal da celebración das reunións cunha antelación mínima de 48 
horas, poñendo simultaneamente á súa disposición toda a documentación relativa 
aos asuntos incluídos na orde do día para os efectos do seu coñecemento e estudo 
previo. 

d) Calquera das partes poderá deixar sobre a mesa os asuntos que, ao seu entender, 
requiran dun máis detido exame ou emisión de informe, ou cando considere que 
faltan datos ou antecedentes de importancia para fundamentar a adopción de 
acordos ou resolucións. Do mesmo xeito, calquera dos representantes de ambas 
partes poderá facer constar, tanto na acta da reunión como na parte expositiva da 
posterior resolución, o ditame ou informe que emitan ao respecto os órganos da 
corporación, as discrepancias de calquera índole e os argumentos en que se 
fundamenten. 

3. A Mesa Xeral de Negociación de Funcionarios, estará constituída, paritariamente, polo 
Concello e os representantes das Organizacións Sindicais mais representativas (conforme 
aos criterios  de lexitimidade representativa e proporcionalidade na composición das mesas 
que ao respecto se establece na Lei 7/2007, de 12 de abril, e demais normativa de 
aplicación), sen prexuízo do dereito dos representantes legais dos funcionarios a asistir con 
carácter asesor e informativo. O seu réxime de reunións e funcionamento regularase de 
igual xeito que o disposto nos apartados a), b), c) e d) do punto anterior deste artigo. 

4. A Mesa de Negociación do Convenio Colectivo do Persoal Laboral constituírase ao amparo 
do disposto no Estatuto dos Traballadores, e conformarase paritariamente polo Concello e 
o Comité de Empresa ou delegados de persoal, sen prexuízo do dereito das Organizacións 
Sindicais con presenza nos órganos de representación a asistir, con carácter asesor e 
informativo. O seu réxime de reunións e funcionamento regularase de igual xeito que o 
disposto nos apartados a), b), c) e d) do punto anterior deste artigo. 

 
Artigo 35. Materias obxecto da negociación. 
Serán obxecto de negociación, no seu eido respectivo,  en relación coas competencias 
sinaladas no presente Convenio para cada órgano de negociación, as materias que, segundo a 
normativa aplicable en cada momento, merezan esta consideración, co alcance que legalmente 
proceda en cada caso. A tal efecto tomarase como referencia o estipulado ao respecto polo 
EBEP no seu artigo  37. 
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Artigo 36. Principio de Boa fe na negociación. 
En todo caso as negociacións realizaranse sempre baixo o principio de boa fe. 

 
SECCIÓN 6ª. DO DEREITO DE FOLGA. 

Artigo 37. O dereito de folga. 
O persoal laboral municipal poderá exercer o dereito de folga nos termos recollidos na 
lexislación vixente. 

 

CAPÍTULO V. DEREITOS, DEBERES E CÓDIGO DE CONDUCTA DOS EMPREGADOS 
MUNICIPAIS 

 
Artigo 38. Dereitos dos/das empregados/as municipais. 
1.- Dereitos individuais.   
Os/as empregados/as públicos teñen os seguintes dereitos, de carácter individual, en 
correspondencia coa natureza xurídica da súa relación de servizo:  

a)  Á inamobilidade na praza legalmente adquirida 
b) Ao desempeño efectivo das funcións ou tarefas propias da súa condición profesional e 
de acordo coa progresión alcanzada na súa carreira profesional.   
c) Á progresión na carreira profesional e promoción interna segundo principios 
constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, mediante a implantación de sistemas 
obxectivos e transparentes de avaliación.   
d) A percibir as retribucións e as indemnizacións por razón do servizo.  
e) A participar na consecución dos obxectivos atribuídos á unidade onde preste os seus 
servizos e a ser informado polos seus superiores das tarefas a desenvolver.  
f) Á defensa xurídica e protección da Administración Pública nos procedementos que se 
sigan ante calquera orde xurisdicional como consecuencia do exercicio lexítimo das súas 
funcións ou cargos públicos.   
g) Á formación continua e á actualización permanente dos seus coñecementos e 
capacidades profesionais, preferentemente en horario laboral.   
h) Ao respecto da súa intimidade, orientación sexual, propia imaxe e dignidade no traballo, 
especialmente fronte ao acoso sexual e por razón de sexo, moral e laboral.  
i) Á non discriminación por razón de nacemento, orixe racial ou étnico, xénero, sexo ou 
orientación sexual, relixión ou conviccións, opinión, discapacidade, idade ou calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social.   
j) Á adopción de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.  
k) Á liberdade de expresión dentro dos límites do ordenamento xurídico.   
l) A recibir protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo.   
m) Ás vacacións, descansos, permisos e licenzas.   
n) Á xubilación segundo os termos e condicións establecidas nas normas aplicables.  
o) Ás prestacións da Seguridade Social correspondentes ao réxime que lles sexa de 
aplicación.  
p) A libre asociación profesional.  
q) A súa integridade física ea unha adecuada política de seguridade e hixiene  

Aos demais dereitos recoñecidos polo ordenamento xurídico. 
  

2. Dereitos individuais exercidos colectivamente.   
Os/as empregados/as municipais teñen os seguintes dereitos individuais que se exercen de 
forma colectiva: 
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- Á liberdade sindical.   
- Á negociación colectiva e á participación na determinación das condicións de traballo.  
- Ao exercicio da folga, coa garantía do mantemento dos servizos esenciais da 

comunidade.  
- Á formulación de conflitos colectivos de traballo, de acordo coa lexislación aplicable en 

cada caso.  
- Ao de reunión, nos termos establecidos no presente convenio. 
 

 
Artigo 39. Deberes dos/das empregados/as municipais e principios éticos e de conducta 
Os/as empregados/as municipais deberán desempeñar, con dilixencia, as tarefas que teñan 
asignadas, e velar polos intereses xerais, con suxeición e observancia da Constitución e do 
resto do ordenamento xurídico, e deberán actuar con arranxo aos seguintes principios: 
obxectividade, integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, 
dedicación ao servizo público, transparencia, exemplaridade, austeridade, accesibilidade, 
eficacia, honradez, promoción da contorna cultural e ambiental, e respecto á igualdade entre 
mulleres e homes, que inspiran o Código de Conduta dos empregados públicos configurado 
polos principios éticos e de conduta regulados no presente artigo 
 
1. Principios éticos; 
 

a) Os/as empregados/as públicos respectarán a Constitución e o resto de  normas 
que integran o ordenamento xurídico. 

b) A súa actuación perseguirá a satisfacción dos intereses xerais dos cidadáns e 
fundamentarase en consideracións obxectivas orientadas cara á imparcialidade e 
o interese común, á marxe de calquera outro factor que exprese posicións 
persoais, familiares, corporativas, clientelares ou calquera outras que poidan 
chocar con este principio.  

c) Axustarán a súa actuación aos principios de lealdade e boa fe coa Administración 
na que presten os seus servizos, e cos seus superiores, compañeiros, 
subordinados e cos cidadáns.  

d) A súa conduta basearase no respecto dos dereitos fundamentais e liberdades 
públicas, evitando toda actuación que poida producir discriminación algunha por 
razón de nacemento, orixe racial ou étnico, xénero, sexo, orientación sexual, 
relixión ou conviccións, opinión, discapacidade, idade ou calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social. 

e) Absteranse naqueles asuntos nos que teñan un interese persoal, así como de toda 
actividade privada ou interese que poida supoñer un risco de conflicto de intereses 
co seu posto público.   

f) Non contraerán obrigacións económicas nin intervirán en operacións financeiras, 
obrigacións patrimoniais ou negocios xurídicos, con persoas ou entidades, cando 
poida supor un conflito de intereses coas obrigacións do seu posto público.  

g) Non aceptarán ningún trato de favor ou situación que implique privilexio ou 
vantaxe inxustificada, por parte de persoas físicas ou entidades privadas.   

h) Actuarán de acordo cos principios de eficacia, economía e eficiencia, e vixiarán a 
consecución do interese xeral e o cumprimento dos obxectivos da organización.  

i) Non influirán na axilización ou resolución de trámite ou procedemento 
administrativo sen xusta causa e, en ningún caso, cando iso comporte un 
privilexio, en beneficio dos titulares dos cargos públicos ou a súa contorna familiar 
e social inmediato, ou cando supoña un menoscabo dos intereses de terceiros.   
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j) Cumprirán con dilixencia as tarefas que lles correspondan ou se lles encomenden 
e, no seu caso, resolverán dentro de prazo os procedementos ou expedientes da 
súa competencia.  

k) Exercerán as súas atribucións segundo o principio de dedicación ao servizo 
público, absténdose non só de condutas contrarias ao mesmo, senón tamén de 
calquera outra que comprometa a neutralidade no exercicio dos servizos públicos. 

l) Gardarán secreto das materias clasificadas ou outras cuxa difusión estea 
prohibida legalmente, e manterán a debida discreción sobre aqueles asuntos que 
coñezan por razón do seu cargo, sen que poidan facer uso da información obtida 
para beneficio propio ou de terceiros, ou en prexuízo do interese público. 

   
2. Principios de conducta: 

a) Tratarán con atención e respecto aos cidadáns, aos seus superiores e aos 
restantes empregados públicos.   

b) O desempeño das tarefas correspondentes ao seu posto de traballo realizarase de 
forma dilixente e cumprindo a xornada e o horario establecidos. 

c) Obedecerán as instrucións e ordes profesionais dos superiores, salvo que 
constitúan unha infracción manifesta do ordenamento xurídico, nese caso poranas 
inmediatamente en coñecemento dos órganos de inspección procedentes. 

d) Informarán aos cidadáns sobre aquelas materias ou asuntos que teñan dereito a 
coñecer, e facilitarán o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas 
obrigacións.  

e) Administrarán os recursos e bens públicos con austeridade, e non utilizarán os 
mesmos en proveito propio ou de persoas achegadas. Terán, así mesmo, o deber 
de velar pola súa conservación.  

f) Rexeitarase calquera agasallo, favor ou servizo en condicións vantaxosas que vaia 
máis aló dos usos habituais, sociais e de cortesía, sen prexuízo do establecido no 
Código Penal.  

g) Garantirán a constancia e permanencia dos documentos para a súa transmisión e 
entrega aos seus posteriores responsables. 

h) Manterán actualizada a súa formación e cualificación. 
i) Observarán as normas sobre seguridade e saúde laboral. 
j) Porán en coñecemento dos seus superiores ou dos órganos competentes as 

propostas que consideren adecuadas para mellorar o desenvolvemento das 
funcións da unidade na que estean destinados. A estes efectos poderase prever a 
creación da instancia adecuada competente para centralizar a recepción das 
propostas dos empregados públicos ou administrados que sirvan para mellorar a 
eficacia no servizo. 

k) Garantirán a atención ao cidadán en galego ou castelán, segundo este o solicite. 
 

 
 

CAPÍTULO VI. CALIDADE DOS SERVIZOS E ABSENTISMO LABORAL 
 

Artigo 40. Calidade dos servizos e absentismo laboral. 
O Concello de Teo e os órganos de representación dos/das traballadores/as potenciarán os 
instrumentos de control e redución do absentismo laboral a través da proposta, entre outras, de 
sistemas e procedementos de medidas de mellora da calidade na prestación do servizo público 
aos cidadáns, da medición cuantitativa e cualitativa do absentismo laboral e seguimento deste, 
realizando os estudios necesarios sobre as súas causas e adoptando, se é o caso, as medidas 
que sexan procedentes para a súa redución. 
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O persoal virá obrigado a comunicar aquelas ausencias que se produzan ao inicio da xornada 
laboral mediante o correspondente aviso ao superior inmediato, seguíndose igual 
procedemento no caso de ser causa sobrevida durante a xornada laboral.  

Será xustificable ante a xefatura de persoal toda ausencia producida na xornada laboral, 
deducindo dos haberes correspondentes toda ausencia ou falta de puntualidade que 
acumuladamente supoña mais de dúas horas ó mes, agás aquelas causadas por enfermidade, 
permisos retribuídos ou outro tipo de ausencias xustificadas. As ausencias debidas a 
enfermidade xustificaranse co correspondente parte de consulta, baixa médica ou 
hospitalización. Nembargantes, as ausencias por indisposición de un día de duración e ata  un 
máximo de tres días ao ano non dará lugar a dedución ningunha, sen necesidade de 
xustificación. Esta circunstancia deberá ser comunicada con carácter inmediato na data que se 
produza ao responsable do centro ou servizo. 

Das medidas que se adopten para reducir o absentismo informarase puntualmente á Comisión 
Paritaria de control e seguimento e órganos de representación dos/das traballadores/as. 

 
CAPÍTULO VII. CALENDARIOS LABORAIS, XORNADAS E HORARIOS 

 

Artigo 41. Calendario laboral ordinario. 
O calendario laboral ordinario para o persoal do Concello de Teo será o que se estableza polos 
organismos competentes da Administración central, autonómica e do Concello, dentro das súas 
respectivas competencias, e afecten ao conxunto da Administración Local de Galicia e ao 
Concello de Teo en particular.  

Os calendarios anuais deberán estar expostos antes do 15 de novembro do ano anterior. As 
modificacións sobrevidas ao calendario, deberán estar suficientemente motivadas e 
informadas,  previamente, e con antelación suficiente, aos órganos de representación 
interesados. 

 
Artigo 42. Días non laborables. 
Os días 24, 31 de decembro e 22 de maio non serán laborables para o persoal do Concello de 
Teo e permanecerán pechadas as oficinas públicas, agás o servizo de Rexistro Xeral, en 
horario de 9:00 a 13:00 horas, que será atendido por persoal auxiliar administrativo e 
administrativo de todos os departamentos, de forma correlativa, compensando o día do servizo 
de acordo co establecido no presente Convenio para os servizos extraordinarios realizados fora 
da xornada normal, conforme aos mesmos criterios estipulados para a compensación do 
servizo de rexistro realizado os sábados.  

A non ser que o calendario laboral faga previsións ao respecto, cando os día 24 e 31 de 
decembro, ou calquera outro festivo, coincidan en sábado ou en días non laborables, serán 
compensados con  días de asuntos particulares. 

Procuraranse os mecanismos necesarios para que os/as traballadores/as alternen os festivos 
traballados cada ano natural, en relación ós festivos traballados o ano anterior. 

 
Artigo 43. Xornada laboral. 
1. A duración máxima da xornada de traballo do Concello de Teo será de 35 horas semanais 
de traballo efectivo de promedio, en cómputo anual, equivalente 1554  horas anuais. 
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Neste cómputo de xornada incluiranse as horas de asistencia aos cursos de formación 
programados ou autorizados polo correspondente órgano municipal para a capacitación e 
cualificación profesional ou para a adaptación a un novo posto de traballo e de asistencia 
obrigada, que se considerarán tempo de traballo efectivo para todos os efectos. 

2. A xornada diaria realizarase, con carácter ordinario, de luns a venres, preferentemente en 
quendas de mañá, de 8:00 horas a 15:00 horas, sen prexuízo dos horarios específicos que se 
establezan para cada servizo, e que en ningún caso poderán sobrepasar a xornada máxima 
especificada no presente Convenio 

3. Os sábados pola mañá permanecerá aberto o servizo de Rexistro Xeral, en horario de 9:00 a 
13:00 horas. 

A cobertura deste servizo realizarase, con carácter rotatorio, entre todo o persoal auxiliar 
administrativo e administrativo de todos os departamentos 

O persoal que teña que atender este servizo terá dereito ás medidas de compensación 
correspondente, segundo o estipulado ao respecto neste Convenio. Dita compensación deberá 
materializarse con descansos que impliquen, segundo a elección do/da empregado/a, ou ben 
unha redución de xornada en tramos non inferiores a unha hora, ou ben a acumulación destas 
horas ata completar unha xornada ordinaria de traballo diario. En calquera caso, a 
compensación horaria deberá ser concedida previa solicitude perante o órgano competente e 
atendendo ás necesidades do servizo. 

Nos casos excepcionais nos  que,  por necesidades de servizo, non se poida proceder á 
compensación en descanso, poderase realizar unha compensación económica, que deberá ser 
aboada coa mesma periodicidade vixente para o pago dos servizos extraordinarios. 

Os criterios utilizados para o cálculo da compensación, tanto horaria como económica, serán 
os mesmos aplicables para o caso dos servizos extraordinarios, sempre e cando se poida 
acreditar esta natureza, ou, no seu caso, os aplicables para a compensación do traballo 
realizado en festivo. 

4. Durante o período comprendido entre o 16 de xuño e o 15 de setembro (ámbolos dous 
inclusive), xornada de verán, e durante o período non lectivo de vacacións de Nadal dos 
colexios de educación infantil e primaria, reducirase a xornada ordinaria diaria nunha hora,  
principiando ás 8:00 e terminando as 14:00 horas.  

O persoal do Concello con reducción de xornada disporá dunha redución proporcional durante 
este período. 

Esta redución de xornada quedará condicionada a que a prestación dos servizos quede 
debidamente garantida, polo que deberá adaptarse a esta circunstancia. 

Cando polas características do servizo ou do posto de traballo, non sexa posible esta redución, 
o tempo de redución computarse sobre a xornada anual de traballo, de tal xeito que a 
distribución concreta da mesma garanta unha compensación horaria semellante a dos 
restantes empregados 

 

Artigo 44. Tempo de traballo efectivo. 
Todo o persoal en réxime de xornada continuada gozará dunha pausa mínima de 30 minutos 
no medio da xornada, computándose como de traballo efectivo. 

O persoal en réxime de xornada partida, gozará de dúas pausas de 15 minutos, distribuídas 
nas dúas partes da xornada laboral, e no medio de cada unha delas respectivamente, 
computándose como de traballo efectivo. 
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O tempo de traballo computarase de modo que tanto ao comezo como ao remate da xornada 
diaria, o/a traballador/a se atope no seu posto de traballo, considerándose como traballo 
efectivo aquel que sexa imprescindible para recoller, ordenar e gardar roupa, materiais e útiles 
de traballo. A mesma consideración terá o tempo utilizado para cumprir coas normas de 
seguridade e hixiene. 

Para o persoal que desenvolva a súa actividade en lugares de traballo non fixos ou itinerantes, 
o cómputo da xornada normal de traballo comezará a partir da súa presenza no lugar de 
recollida ou reunión establecido ou no centro de control, tanto na entrada como na saída do 
traballo. 

 

Artigo 45. Calendario de servizos especiais. 
Naqueles servizos municipais que pola natureza da súa actividade deban organizarse por 
quendas de traballo, estas efectuaranse mediante a rotación entre todos os traballadores. 
Procurarase que nos servizos nos que a actividade se desenvolva en domingos, festivos, horas 
nocturnas, ou en condicións de perigosidade, penosidade ou toxicidade, as xornadas 
traballadas nas devanditas circunstancias sexan repartidas equitativamente entre todo o 
persoal adscrito ao servizo, sen prexuízo das situacións que por saúde laboral impidan o 
traballo a quendas ou nocturno, especialmente no período de maternidade, procurando os 
mecanismos necesarios para que os/as traballadores/as alternen os festivos traballados cada 
ano natural, en relación ós festivos traballados o ano anterior. 

Os calendarios de servizos especiais poderán dispor dun sistema de quendas, atendendo á 
dispoñibilidade de persoal e os servizos a realizar, respectando, en todo caso, o descanso 
entre xornadas, que non poderá ser inferior a 12 horas, e o descanso semanal ininterrompido 
de 24 horas que se engadirá ao anterior. En todo caso, este deberá coincidir alomenos con 
dous fins de semana de descanso ao mes. O goce do descanso semanal é obrigatorio e non 
acumulable, agás naqueles casos nos que, por pedimento do/a traballador/a e por causa 
xustificada, se autorice a súa acumulación 

A xornada non excederá anualmente da sinalada ao resto do persoal. Os calendarios de 
servizos especiais preverán a xornada laboral ordinaria dos mesmos, así como, de selo caso, a 
parte variable do horario. 

A elaboración e tramitación destes calendarios rexerase polos mesmos criterios establecidos 
para os calendarios ordinarios. 

Entenderase por distorsión horaria, a organización do traballo que obrigue a prestar servizo 
alternativamente en quendas variables de mañá, tarde ou noite. 

 

Artigo 46. Servizos extraordinarios fóra da xornada laboral. 
1.  Terá a consideración de hora extraordinaria cada hora de traballo que se realice sobre a 
duración máxima da xornada ordinaria de traballo establecida no presente Convenio. 

2. Os servizos extraordinarios realizados fóra da xornada laboral terán unha consideración 
excepcional e terán que ser motivados por extraordinarias ou urxentes necesidades, e deberán 
ser compensados economicamente ou en tempo de descanso dentro dos trinta días seguintes. 
Con carácter xeral, deberán ser compensados en descanso, e so excepcionalmente, e de xeito 
motivado, ante a imposibilidade de compensación horaria, retribuíranse segundo o disposto no 
presente Convenio. En calquera caso, a compensación en descanso estará supeditada ás 
necesidades do servizo respectivo. 

3. Especificamente, terán a consideración de servizos extraordinarios as horas necesarias para 
asistir a xuízos ou comparecencias, fóra da xornada de traballo, derivados da prestación do 
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servizo. Para estes efectos, computaranse un mínimo de cinco horas extraordinarias se o xuízo 
ou comparecencia ten lugar no mesmo partido xudicial (Santiago de Compostela), e de sete 
horas se trata dun partido distinto, sen prexuízo da xustificación oportuna. Igualmente, para o 
persoal da quenda de noite que teña que acudir a xuízo na mañá seguinte da súa quenda, 
autorizaráselle a ausencia do servizo para facilitar a asistencia ao xuízo. 

Se o día convocado para asistir a declarar ó Xulgado o/a traballador/a estivera gozando do seu 
día de descanso, será substituído por outro día de descanso. 

Igualmente, considéranse horas extraordinarias as consumidas polo persoal que realice 
traballo por quendas na espera do relevo correspondente, sen prexuízo da esixencia da 
responsabilidade correspondente polo incumprimento do horario. 

4. Os responsables dos servizos ou unidades administrativas responderán persoalmente da 
certeza e efectividade da realización de servizos extraordinarios, así como da veracidade das 
circunstancias que xustifiquen a súa realización. 

5.  Para o debido control do número de horas extraordinarias feitas, levarase un rexistro por 
servizos co número de horas realizado trimestralmente que, en todo caso, será entregado 
tamén trimestralmente aos representantes dos/das traballadores/as. 

6.  O número de horas extraordinarias realizadas por cada traballador/a non poderá exceder de 
80 ao ano. Non se computarán a estes efectos as motivadas pola necesidade de reparar e 
previr sinistros e outros danos extraordinarios e urxentes, independentemente da súa 
compensación como hora extraordinaria. 

7.  As horas extraordinarias compensaranse preferentemente con descansos, a razón de 2 
horas por cada hora traballada. No caso de que sexan realizadas en domingos, festivos ou de 
noite compensaranse con 3 horas, e 3,5 horas se concorren as dúas circunstancias.  

8. As horas de compensación acumularanse preferentemente ata chegar a completar xornadas 
laborais completas. 

 

Artigo 47. Réxime de especial dedicación. 
O réxime de especial dedicación implicará a dispoñibilidade por razóns de servizo para o 
desenvolvemento dunha xornada adicional anual dun 10% sobre a xornada ordinaria, e a 
aplicación do réxime de incompatibilidades ao amparo da normativa aplicable para o persoal  
ao servizo das Administracións Públicas. 

A aplicación deste réxime derivarase da determinación, no seo da RPT, ou no instrumento 
organizativo similar vixente, daqueles postos que, polas súas especias características, así o 
requiran. Do mesmo xeito, a súa compensación económica tamén deberá derivarse do proceso 
de elaboración da RPT e da valoración económica das características que determinarán o 
Complemento Específico a asignar a acada posto.  

 
Artigo 48. Traballo en período nocturno, festivo e a quendas. 
1. Entenderase por traballo en período nocturno o efectuado entre as 10 da noite (22:00 p.m) e 
as 8 da mañá (8:00 a.m.). A tales efectos, consideraranse quendas de traballo nocturno 
aquelas que realicen, de maneira habitual, con estas características horarias, unha parte non 
inferior a tres horas da súa xornada diaria de traballo ou unha parte non inferior a un tercio da 
xornada anual de traballo. 

2. Entenderase por traballo en período festivo o realizado no tempo que medie entre as 22 
horas do venres e véspera de festivo e as 22 horas de cada domingo ou festivo. 
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3. Enténdese por traballo a quendas toda organización de traballo en equipo segundo a cal 
os/as traballadores/as ocupan, sucesivamente, os mesmos postos de traballo, seguindo un 
certo ritmo, continuo ou discontínuo, implicando para o/a traballador/a a necesidade de prestar 
os seus servizos en horas diferentes nun período determinado de días ou semanas, e implique 
a variación do descanso semanal. Naqueles servizos municipais que pola natureza da súa 
actividade deban organizarse por quendas de traballo, estas efectuaranse mediante a rotación 
entre as  todos/as os traballadores/as.  

4. Entenderase por traballo en xornada partida o realizado en horario de mañá e tarde para 
completar a xornada ordinaria diaria.  

5. O sistema retributivo terá en conta as xornadas antes indicadas. As horas que se realicen 
nestas circunstancias compensaranse mediante a súa retribución específica e/ou a redución da 
xornada que se determine, salvo aqueles casos nos que as retribucións propias do posto 
desempeñado xa se determinaran considerando estas características. 

6. A compensación horaria por traballos nocturnos e festivos será acumulable. 

Artigo 49. Traballo en xornada partida 
Entenderase por traballo en xornada partida o realizado en horario de mañá e tarde para 
completar a xornada ordinaria diaria.  

Nos casos en que poidan existir dúbidas respecto da existencia dunha xornada partida na 
prestación laboral dun/dunha determinado/a traballador/a, será a Comisión Paritaria de Control 
e Seguimento do presente Convenio a que deba emitir informe aclaratorio ao respecto. 

 

Artigo 50. Xornada irregular 
Entenderase por xornada irregular aquela non axustada a quenda e que, en cómputo anual, 
non exceda da xornada ordinaria fixada nesta acordo. A necesidade desta xornada virá 
determinada pola natureza da actividade que se desenvolve, de tal xeito que a suxeición á 
xornada ordinaria imposibilite a prestación do servizo. 

Nos casos en que poidan existir dúbidas respecto da existencia dunha xornada irregular na 
prestación laboral dun/dunha determinado/a empregado/a, será a Comisión Paritaria de Control 
e Seguimento do presente Convenio a que deba emitir informe aclaratorio ao respecto. 

 

Artigo 51. Descanso entre xornadas. 
Calquera que sexa o réxime de organización do traballo de cada servizo municipal, entre o final 
dunha xornada e o comezo da seguinte mediarán como mínimo 12 horas, salvo solicitude 
motivada  do empregado/a. 

 

CAPÍTULO VIII. VACACIÓNS, PERMISOS, LICENZAS E SITUACIÓNS ADMINISTRATIVAS. 
 

Art. 52. Criterios xerais 
No que se refire á regulación das vacacións, permisos e licenzas do persoal incluído no eido de 
aplicación deste Convenio, será aplicable a normativa vixente, en cada momento, para o 
persoal funcionario ao servizo da Administración Local de Galicia, co alcance e condicións 
específicas que puidesen ter sido acordadas no marco da negociación colectiva, sempre e 
cando isto non implique unha merma ou prexuízo respecto dos dereitos garantidos pola 
lexislación laboral ordinaria e demais normas convencionais de referencia.  
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Artigo 53. Licenzas retribuídas.  
Poderanse conceder licenzas nos seguintes casos e condicións: 

1. Por matrimonio, ou inicio de vida en común, o traballador/a terá dereito a unha 
licenza de 15 días hábiles ininterrompidos, que poderán sumarse ás vacacións anuais. O inicio 
da convivencia deberá demostrase mediante certificación rexistral de matrimonio, ou de parella 
de feito, ou por calquera outro medio que acredite debidamente dito feito. 

2. Por embarazo, nas condicións e duración prevista na lexislación xeral. 

3. Por asuntos propios poderanse conceder licenzas, sen retribución, dunha duración 
acumulada que non poderá exceder de 3 meses, cada dous anos. A Concesión de licenzas por 
asuntos propios subordinarase, en todo caso, ás necesidade do servizo. 

4. As licenzas por enfermidade fixaranse de acordo co réxime da Seguridade Social ó 
que pertenza o empregado. 

5. Poderanse conceder licenzas para a realización de estudios sobre materias 
directamente relacionadas coa Administración Pública, logo do informe favorable do superior 
xerárquico, e o/a empregado/a terá dereito a percibir as retribucións básicas e as 
indemnizacións por razón de servizo que poidan corresponder. 

 

Artigo 54. Vacacións: 
1. O persoal terá dereito, por ano completo de servizos, a gozar dunhas vacacións retribuídas 
dun mes natural ou de vinte e dous días hábiles anuais, ou aos días que correspondan 
proporcionalmente ao tempo de servizos efectivos. Poderanse gozar en períodos mínimos de 
cinco días hábiles consecutivos. Excepcionalmente, previa solicitude ao órgano competente, 
poderanse gozar en períodos inferiores ao cinco días, sempre e cando isto sexa compatible 
coas necesidades do servizo. 

2. No suposto de completar os anos de antigüidade na administración, reflectidos no cadro 
posterior, terase dereito ao goce dos seguintes días de vacacións anuais 

 

15 anos de servizo...............................23 días hábiles 

20 anos de servizo...............................24 días hábiles 

25 anos de servizo...............................25 días hábiles 

30 ou máis anos de servizo... .............26 días hábiles. 
 

Este dereito farase efectivo a partir do ano natural seguinte ao do cumprimento dos 
anos de servizo sinalados no parágrafo anterior.  

3. Para os efectos previstos neste artigo, non se considerarán como días hábiles os 
sábados, sen prexuízo das adaptacións que se establezan para os horarios especiais.  

4. No caso de que o período de vacacións coincida co permiso previsto no punto 4 do 
artigo 55, a persoa interesada terá dereito á fixación dun período alternativo.  

5. O calendario de vacacións elaborarase anualmente, téndose en conta as 
necesidades dos servizos, oídos os órganos de representación dos empregados.  O plan de 
vacacións anuais será elaborado antes do 31 de marzo de cada ano, sendo de coñecemento 
público para todo o persoal. 
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Recoñécese o dereito á elección do período de vacacións a favor das mulleres 
xestantes e a preferencia de elección de mulleres e homes con fillas ou fillos menores de doce 
anos ou maiores dependentes ao seu coidado.  

6. Os permisos de maternidade, paternidade e lactación, así como os períodos de 
incapacidade temporal derivados do embarazo, poderanse acumular ao período de vacacións, 
mesmo despois do remate do ano natural ao que aquelas correspondan.  

7. A organización das vacacións permitirá a distribución equitativa das mesmas a través 
de sistemas de rotación, de tódolos afectados pola unidade ou servizo correspondente, se 
prexuízo do dereito de elección que se recoñece nos apartados 5 e 8 deste artigo. 

8. A baixa por maternidade, enfermidade ou accidente interromperá o cómputo de 
período vacacional e reanudarase de acordo coas necesidades do servizo despois da alta. De 
producirse colisión de intereses entre un/unha traballador/a afectado por unha enfermidade ou 
por un accidente e aqueles outros do seu mesmo servizo, que xa as teñen programadas, terán 
estes últimos preferencia sobre aquel, que en todo caso haberá de supeditarse ás necesidades 
do servizo. 

9. Cando o período de vacacións coincida cunha incapacidade temporal derivada do 
embarazo, parto ou lactancia natural, ou co permiso de maternidade, ou coa súa ampliación 
por lactancia, a empregada terá dereito a gozar as vacacións en data distinta, aínda que tivera 
rematado o ano natural ao que correspondan. Gozarán deste mesmo dereito quenes estean 
gozando do permiso de paternidade. 

10. No caso de que o/a traballador/a cese por xubilación ou falecemento sen gozar das 
vacacións que lle corresponderan, terá dereito (el/ela ou os seus dereitohabintes) a que se lle 
inclúa na liquidación o importe da parte proporcional das vacacións devengadas e non gozadas 
polo período de tempo traballado durante o ano. 

 

Artigo 55. Permisos:   
1. Concederanse permisos polas seguintes causas xustificadas:  

a) Polo nacemento de fillo/a, falecemento, accidente ou enfermidade grave ou 
intervención cirúrxica dun familiar dentro do primeiro grao de consanguinidade ou afinidade, 
tres días hábiles cando o suceso se produza na mesma localidade e cinco días hábiles cando 
sexa en distinta localidade, poidendo ser incrementada este cantidade en casos excepcionais, 
previa solicitude ao órgano competente, e ante a existencia dunha motivación obxectiva que 
xustifique tal ampliación. En calquera caso, nos supostos de nacemento de fillo/a, así como en 
situacións de falecemento, accidente ou  intervención cirúrxica e enfermidade grave de 
cónxuxe ou pais, este permiso será de dez días hábiles. 
Cando se trate do falecemento, accidente ou enfermidade grave ou intervención cirúrxica dun 
familiar dentro do segundo grao de consanguinidade ou afinidade, o permiso será de dous días 
hábiles cando o suceso se produza na mesma localidade e de catro días hábiles cando sexa 
en distinta localidade.  
Cando se trate do falecemento, accidente ou enfermidade grave ou intervención cirúrxica 
dunha persoa non incluída nos caos anteriores, poderanse conceder permisos, polo tempo 
imprescindible, previa solicitude ao órgano competente, e ante a existencia dunha motivación 
obxectiva que xustifique tal concesión. 

b) Por traslado de domicilio sen cambio de residencia, un día na mesma localidade e 
dous días se hai cambio de localidade. Se a unidade familiar está composta por dous ou máis 
membros, o permiso será de tres días sen cambio de localidade e de catro se existe cambio.  

c) Para realizar funcións sindicais, de formación sindical ou de representación do 
persoal, nos termos legalmente establecidos e recoñecidos neste Convenio. 

d) Por asistencia a xuntas, asembleas, congresos, etc...de carácter sindical, o tempo de 
duración, e o número de traballadores/as que se determine pola Mesa de Negociación. 
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e) Para concorrer a exames finais ou parciais liberatorios e demais probas definitivas de 
aptitude, o tempo imprescindible, debendo garantirse, como mínimo, o día de realización da 
proba.  No caso do persoal que realice traballo a quendas, este permiso afectará á noite 
anterior á realización da proba en cuestión. 

f) Por lactancia dun fillo ou filla menor de doce meses, o/a traballador/a terá dereito a 
unha hora de ausencia do traballo, que poderá dividir en dúas fraccións. Este dereito poderase 
substituír por unha redución da xornada normal, en media hora ao inicio e ao final da xornada, 
ou ben nunha hora ao inicio ou ao final da xornada. Este dereito poderá ser exercido 
indistintamente por un ou outro dos proxenitores, no caso de que ambos traballen.  
Igualmente, poderase substituír o tempo de lactancia por un permiso retribuído que acumule en 
xornadas completas o tempo correspondente, ou ben por un crédito de horas, podéndose 
aproveitar, en ambos os casos, en calquera momento, despois do gozo do permiso de 
maternidade.  
A cantidade de horas incluídas no crédito será o resultado de contabilizar o total de horas ás 
que se tería dereito se se dispuxese do permiso de lactación na súa modalidade dunha hora de 
ausencia.  
Este permiso incrementarase proporcionalmente nos casos de parto múltiple.  
Nos supostos de adopción ou acollemento, este dereito computarase durante o primeiro ano, 
dende a resolución xudicial ou administrativa de adopción ou acollemento.  

g) Por nacemento de fillos/as prematuros ou que por calquera outra causa deban 
permanecer hospitalizados a continuación do parto, a empregada ou o empregado terá dereito 
a ausentarse do traballo durante un máximo de dúas horas diarias e percibirá as retribucións 
íntegras.  
 h) Por razóns de garda legal, cando o persoal teña o coidado directo dalgún menor de 
doce anos, de persoa maior que requira especial dedicación ou dunha persoa con 
discapacidade que non desempeñe actividade retribuída, terá dereito a unha redución de ata 
un medio da xornada de traballo, coa diminución proporcional das súas retribucións 
Terá o mesmo dereito o persoal que precise encargarse do coidado directo dun familiar ata o 
segundo grao de consanguinidade ou afinidade que, por razóns de idade, accidente ou 
enfermidade, non se poida valer por si mesmo e que non desempeñe actividade retribuída.  
Con independencia do dereito á redución de xornada fixada neste apartado, nestes supostos o 
persoal poderá flexibilizar nunha hora o seu horario habitual fixo, que poderá elevarse a dúas 
horas no suposto de familia monoparental. En todo caso o persoal disporá do tempo necesario 
para acudir a reunións de coordinación e apoio asistencial no suposto de fillos/as con 
discapacidade. 

O Concello poderá autorizar, con carácter excepcional, a modificación do horario fixo 
para atender as necesidades de conciliación da vida familiar e laboral. 

i) As empregadas embarazadas terán dereito a ausentarse do traballo para a realización 
de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto polo tempo necesario para a súa 
práctica e logo de xustificación da necesidade de realización delas dentro da xornada de 
traballo.  

k) O persoal terá dereito a un permiso retribuído para tratamentos de fecundación 
asistida polo tempo necesario para a súa práctica, con aviso previo e xustificación da 
necesidade de realización dentro da xornada de traballo. Se fose necesario o desprazamento, 
o permiso será de dous días.  

l) Para acompañar o seu cónxuxe ou parella en análoga relación de afectividade a 
tratamentos de fecundación asistida, a exames prenatais e a técnicas de preparación ao parto, 
o persoal terá dereito a un permiso retribuído en idénticos termos e condicións de exercicio que 
os previstos para estes permisos.  

m) Nos supostos de accidente ou enfermidade moi grave do cónxuxe, parella en 
análoga relación de afectividade, familiares en primeiro grao, acollidos/acollidas ou familiares 
que convivan, e para atender o seu coidado, o persoal terá dereito a un permiso retribuído 
cunha duración máxima de trinta días naturais. Cada accidente ou enfermidade xerará un único 
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permiso, que, dentro da duración máxima de trinta días, se poderá utilizar de maneira separada 
ou acumulada.  

n) Por ser preciso atender o coidado dun familiar de primeiro grao, o persoal terá dereito 
a solicitar unha redución de ata o 50% da xornada laboral, con carácter retribuído, por razóns 
de enfermidade moi grave e polo prazo máximo dun mes, prorrogable en circunstancias 
excepcionais e atendendo á extrema gravidade da enfermidade padecida, ata un período 
máximo de dous meses.  
Se houbese máis dun titular deste dereito polo mesmo feito causante, o tempo de gozo desta 
redución poderase ratear entre eles, respectando, en todo caso, o prazo máximo dun mes ou, 
se é o caso, o de dous meses.  

o) O persoal terá dereito a ausentarse para acompañar ás revisións médicas aos fillos, 
as fillas, as persoas maiores e cónxuxes, ao seu cargo, polo tempo necesario, con aviso previo 
e xustificación da necesidade de realización dentro da xornada de traballo.  

p) No caso de enviuvar tendo fillos/as menores ou diminuídos físicos, psíquicos ou 
sensoriais, que estean ao cargo do/da traballador/a e que non desempeñen actividade 
retribuída, un mínimo de 15 días naturais dende a data de falecemento do cónxuxe. 

q) Por asuntos e outro tipo de causas e circunstancias  non recollidas nos apartados 
anteriores e debidamente xustificadas, poderanse conceder permisos polo tempo 
indispensable, previa solicitude ao órgano competente. Nos casos en que pola propia premura 
e urxencia do permiso solicitado, non se puidese proceder á previa solicitude, a ausencia 
deberá ser comunicada ao Departamento de Persoal ou ao responsable do servizo 
correspondente, debendo  achegarse, en canto sexa posible, as xustificacións oportunas 

 
2. Permisos por cumprimento dun deber inescusable:  
1. Concederase permiso polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber inescusable 
de carácter público ou persoal e por deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e 
laboral.  
2.  Por acudir a consultas, tratamentos e exploracións de tipo médico, sempre que non se poida 
acudir fóra do horario de traballo, o persoal municipal terá dereito a permiso polo tempo preciso 
para a súa realización, sempre que estea debidamente xustificado. 

 
3. Asuntos particulares.  
Poderase dispoñer de ata nove días ao ano, como máximo, de permiso para asuntos 
particulares sen xustificación, atendendo sempre ás necesidades do servizo. Así mesmo, 
terase dereito ao gozo de dous días adicionais ao cumprir o sexto trienio, que se incrementará 
nun día adicional por cada trienio cumprido a partir do oitavo. 

 

4. Permisos por motivos da conciliación da vida familiar e laboral e por razón de violencia de 
xénero    

A) Permiso por parto: terá unha duración de dezaseis semanas ininterrompidas. Este 
permiso ampliarase en dúas semanas máis no suposto de discapacidade do fillo ou filla, e por 
cada fillo/a a partir do segundo, nos supostos de parto múltiple. O permiso distribuirase á 
opción da empregada sempre que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto. 
No caso de falecemento da nai, o outro proxenitor poderá facer uso da totalidade ou, se é o 
caso, da parte que reste do permiso.  
Malia o anterior, e sen prexuízo das seis semanas inmediatas posteriores ao parto de 
descanso obrigatorio para a nai, no caso de que ambos os proxenitores traballen, a nai, ao 
iniciarse o período de descanso por maternidade, poderá optar por que o outro proxenitor goce 
dunha parte determinada e ininterrompida do período de descanso posterior ao parto, ben de 
forma simultánea ou sucesiva co da nai. O outro proxenitor poderá seguir gozando do permiso 
de maternidade inicialmente cedido, aínda que no momento previsto para a reincorporación da 
nai ao traballo esta se atope en situación de incapacidade temporal.  
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Nos casos de gozo simultáneo de períodos de descanso, a suma destes non poderá exceder 
das dezaseis semanas ou das que correspondan no caso de discapacidade do fillo ou filla ou 
de parto múltiple.  
Este permiso poderase gozar a xornada completa ou a tempo parcial, cando as necesidades 
do servizo o permitan, e nos termos que regulamentariamente se determinen.  
Nos casos de parto prematuro e naqueles nos que, por calquera outra causa, o neonato deba 
permanecer hospitalizado a continuación do parto, este permiso ampliarase en tantos días 
como o neonato se encontre hospitalizado, cun máximo de trece semanas adicionais.  
Durante o gozo deste permiso poderase participar nos cursos de formación que convoque a 
administración.  

 
B) Permiso por adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma permanente ou 

simple: terá unha duración de dezaseis semanas ininterrompidas. Este permiso ampliarase en 
dúas semanas máis no suposto de discapacidade do menor adoptado ou acollido e por cada 
fillo/a, a partir do segundo, nos supostos de adopción ou acollemento múltiple.  
O cómputo do prazo contarase á elección do/da empregado/a, a partir da decisión 
administrativa ou xudicial do acollemento ou a partir da resolución xudicial pola que se 
constitúa a adopción, sen que un mesmo menor poida dar, en ningún caso, dereito a varios 
períodos de gozo deste permiso.  
No caso de que ambos os proxenitores traballen, o permiso distribuirase á opción dos 
interesados, que poderán gozalo de forma simultánea ou sucesiva, sempre en períodos 
ininterrompidos.  
Nos casos de gozo simultáneo de períodos de descanso, a suma destes non poderá exceder 
das dezaseis semanas ou das que correspondan en caso de adopción ou acollemento múltiple 
e de discapacidade do menor adoptado ou acollido.  
Este permiso poderase gozar a xornada completa ou a tempo parcial, cando as necesidades 
do servizo o permitan, e nos termos que regulamentariamente se determinen.  
Se fose necesario o desprazamento previo dos proxenitores ao país de orixe do adoptado ou 
acollido, nos casos de adopción ou acollemento internacional, terase dereito, ademais, a un 
permiso de ata tres meses de duración, e durante este período percibiranse exclusivamente as 
retribucións básicas, podendo gozarse de forma fraccionada, sempre que non se superen os 
tres meses.  
Con independencia do permiso de ata tres meses previsto no parágrafo anterior e para o 
suposto previsto no devandito parágrafo, o permiso por adopción ou acollemento, tanto 
preadoptivo coma permanente ou simple, poderase iniciar ata catro semanas antes da 
resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou a decisión administrativa ou xudicial do 
acollemento.  
Durante o gozo deste permiso poderase participar nos cursos de formación que convoque a 
administración.  
Os supostos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma permanente ou simple, 
previstos neste artigo, serán os que así se establezan na normativa aplicable na Comunidade 
Autónoma de Galicia, e o acollemento simple deberá ter unha duración non inferior a un ano.  
 

C) Permiso por paternidade polo nacemento, acollemento ou adopción dun fillo ou 
filla: terá unha duración de vinte e nove días naturais, que gozará o pai a partir da data de 
nacemento, da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da resolución xudicial pola 
que se constitúa a adopción. No caso de parto, acollemento ou adopción múltiple, o permiso 
será de trinta e cinco días naturais.  
Nos supostos de adopción ou acollemento, se ambos os proxenitores fosen persoal ao servizo 
do Concello, o permiso poderase distribuír á opción dos interesados, que poderán gozalo de 
forma simultánea ou sucesiva, sempre en períodos ininterrompidos, respectando en todo caso 
o prazo de duración.  
Este permiso é independente do gozo compartido dos permisos previstos nas alíneas a) e b).  
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A nai poderá gozar deste permiso de paternidade a continuación dos permisos previstos nas 
alíneas a) e b) nos seguintes supostos:  

- Cando o pai falecese antes da utilización íntegra do devandito permiso.  

- Se a filiación paterna non estivese determinada.  

- Cando os proxenitores non estivesen casados nin estivesen unidos de 
feito en análoga relación de afectividade.  

- Cando en resolución xudicial ditada en proceso de nulidade, separación 
ou divorcio, iniciado antes da utilización do permiso, se lle recoñecese á 
nai a garda do fillo ou da filla que acaba de nacer.  

No suposto de matrimonio de mulleres ou de unións de feito en análoga relación de 
afectividade, ao ser unha delas a nai biolóxica, a que non o sexa terá dereito ao permiso de 
paternidade nos termos fixados nesta alínea.  
Nos casos previstos nas alíneas a), b) e c), o tempo transcorrido durante o gozo destes 
permisos computarase como de servizo efectivo para todos os efectos, garantíndose a 
plenitude de dereitos económicos do persoal durante todo o período de duración do permiso e, 
se é  o caso, durante os períodos posteriores ao gozo deste, se, de acordo coa normativa 
aplicable, o dereito a percibir algún concepto retributivo se determina en función do período de 
gozo do permiso.  
Os empregados que fixesen uso do permiso por parto ou maternidade, paternidade e adopción 
ou acollemento terán dereito, así que finalice o período de permiso, a reintegrarse ao seu posto 
de traballo nos termos e nas condicións que non lles resulten menos favorables ao gozo do 
permiso, así como a beneficiarse de calquera mellora nas condicións de traballo ás que 
puidesen ter dereito durante a súa ausencia.  

 
D) Permiso por razón de violencia de xénero sobre o persoal: as faltas de asistencia 

do persoal vítima da violencia do xénero, totais ou parciais, terán a consideración de 
xustificadas polo tempo e nas condicións nas que así o determinen os servizos sociais de 
atención ou de saúde, segundo proceda.  
Así mesmo, o persoal vítima de violencia de xénero, para facer efectiva a súa protección e o 
seu dereito á asistencia social integral, terá dereito á redución da xornada coa diminución 
proporcional da retribución ou á reordenación do tempo de traballo, a través da   adaptación do 
horario, da aplicación do horario flexible ou doutras formas de ordenación do tempo de traballo 
que lles poidan ser aplicables, nos termos que para estes supostos estableza a Administración 
da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
5. Tramitación de permisos 
a) As solicitudes de permisos que sexan previsibles faranse mediante escrito presentado no 
Rexistro Xeral do Concello. Para estes efectos, o Rexistro Xeral do Concello disporá duns 
modelos normalizados de solicitude. Estes impresos deberán ser cubertos polo/a interesado/a, 
facendo constar a clase de permiso ou licenza que se solicita e a súa duración, e achegando, 
de ser o caso, a xustificación documental pertinente. Os modelos dos impresos normalizados 
de solicitude deberán ser revisados pola Comisión Paritaria, que deberá concretar as 
xustificacións documentais pertinentes a presentar con cada tipo de solicitude. 
b) As comunicacións dos permisos sobrevidos ou imprevisibles, comunicaranse verbalmente 
no Departamento de Persoal e ao xefe do servizo correspondente. 
En calquera caso, presentarase a oportuna xustificación documental do permiso dentro do 
prazo de sete días naturais a partir da data de comezo do mesmo. 
c) Os permisos e licencias deberán solicitarse con cinco días hábiles de antelación, sempre 
que se achegue o visto e prace do xefe do servizo, salvo os casos de urxente necesidade nos 
que non será necesario o cumprimento do indicado preaviso. De non achegar o visto e prace 
do xefe do servizo será necesario solicitar a licenza con dez días de antelación. 
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d) En todo caso, os días de permiso por traslado de domicilio, concurrencia a exames, 
matrimonio de parentes, nacemento de fillo/a, enfermidade, accidentes ou falecemento de 
familiares, deberán coincidir necesariamente co día en que se produza o evento. 
e) A tramitación das solicitudes das licencias dos/as empregados/as municipais corresponden 
ao Departamento Persoal, que se encargará de efectuar as dilixencias e procurar os informes 
oportunos para determinar a correspondente resolución. A concesión dos permisos e licencias 
corresponden ao Alcalde Presidente do Concello ou persoa en quen delegue, quen dictará para 
o efecto a oportuna resolución.  
f) No eido do establecido no apartado anterior, as solicitudes das licencias formuladas en forma 
e prazo (consonte o establecido no presente capítulo) deberán ser resoltas e notificadas aos 
solicitantes coa debida antelación á data en que deba comezar a licenza solicitada. No caso de 
que tal resolución non se produza, con 48 horas de anterioridade, entenderase concedida nos 
termos  do solicitado, sempre que se axuste ao establecido no presente Convenio. 
g) As licencias e permisos debidamente xustificados constitúen un dereito do persoal municipal, 
polo que calquera resolución negativa de permisos ou licencias deber ser debidamente 
motivada e argumentada. En caso de producirse resolución denegatoria  o solicitante terá 
dereito a ser escoitado, acompañándose, se así o decide, da representación legal dos 
traballadores 
h) Carecerán de validez,  e consideraranse nulos para todos os efectos, os permisos e 
licencias que non sexan tramitados e resoltos consonte ao establecido no presente Convenio, 
sen prexuízo do establecido no apartado b) para os casos imprevisibles de urxente necesidade.  
i) Nos casos excepcionais nos que os permisos solicitados non se adapten ao procedemento 
exposto con anterioridade, en forma e prazo, e fosen presentados con carácter de urxencia, a 
concesión dos mesmos, po parte do órgano competente, terá carácter potestativo, debendo 
entenderse o silencio administrativo con carácter negativo. 
 
Artigo 56. Situacións administrativas  
Para a determinación do alcance, contido e condicións xerais das situacións administrativas do 
persoal laboral,  será de aplicación a normativa vixente en cada momento para o persoal 
funcionario ao servizo das Administracións Locais de Galicia, en todo aquilo que non sexa 
incompatible co tipo de relación laboral dos interesados, así como o Estatuto dos 
Traballadores, sendo de aplicación, en cada caso, a norma máis favorable ao/á traballador/a.  

 
 

CAPITULO IX. PLANIFICACIÓN DOS RECURSOS HUMANOS DO CONCELLO DE TEO 
 

Artigo 57. Obxecto e instrumentos de planificación. 
1. A planificación dos recursos humanos no Concello, será a base para a eficacia na prestación 
dos servizos e a eficiencia na utilización dos seus recursos económicos, a través dunha 
axeitada dimensión, distribución, formación e promoción profesional e mobilidade. 

2. O Concello poderá elaborar plans de emprego ou instrumentos similares para a ordenación 
dos seus recursos humanos que inclúan: 

a) Análise das dispoñibilidades e necesidades de persoal, tanto dende o punto de vista do 
seu número de efectivos, como dos perfís profesionais ou niveis de cualificación dos mesmos. 

b) Previsións sobre os sistemas de organización do traballo e modificación de estruturas 
dos postos de traballo. 
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c) Medidas de mobilidade, entre as que poderá figurar a suspensión de persoal externo a 
un determinado ámbito ou a convocatoria de concursos de provisión de postos limitado a 
persoal dos ámbitos que se determinen. 

d) Medidas de promoción interna e de formación do persoal. 

e) A previsión da incorporación dos recursos humanos a través do acceso ás Ofertas de 
Emprego que regula o presente Convenio 

3. O plan de Emprego será obxecto de negociación na Mesa Xeral de negociación e disporá 
dunha memoria xustificativa das necesidades e obxectivos do plan. 

 

Artigo 58. Programación funcional. 
A programación funcional, dun área de traballo, determinará as instrucións que, en uso das 
capacidade de organización e dirección do traballo, determine cada responsable da área de 
xestión ou actividade, en orde a articular coordinadamente as actividades do servizo e entre 
estes, no seu caso, e servirá para valorar o adecuado cumprimento das funcións do persoal, e 
como base nos procesos de avaliación dos mesmos. 

 

Artigo 59.  Cadro de Persoal e Ofertas de Emprego Público. 
1. O Cadro de Persoal Orzamentario estará formado polas prazas dotadas orzamentariamente, 
clasificadas en grupos e subgrupos, no seu caso, e dentro deles, conforme ás escalas de cada 
grupo. Incorporarán, xunto coas prazas de funcionarios,  as de persoal laboral e eventual. 
Segundo o establecido neste Convenio e na normativa de aplicación, o cadro de persoal será 
negociado no marco da Mesa Xeral de Negociación do Persoal do Concello de Teo con 
anterioridade á aprobación polo Pleno da Corporación. 

2. As necesidades de recursos humanos con asignación orzamentaria que deban cubrirse coa 
incorporación de persoal de novo ingreso serán obxecto de Oferta de Emprego Público, 
obrigando a convocar os correspondentes procesos de selección para as prazas 
comprometidas, e ata un dez por cento adicional, fixando un prazo máximo para a convocatoria 
dos mesmos. En todo caso a execución do proceso non poderá superar o máximo legal actual 
de tres anos. 

3. A Oferta de Emprego, que será obxecto de negociación no seo da Mesa Xeral de 
Negociación, será aprobada polo órgano de goberno ou autoridade do Concello competente, e 
publicada no Diario Oficial correspondente. 

4. A Oferta de Emprego poderá conter medidas derivadas da planificación dos recursos 
humanos. 

 

Artigo 60. Rexistro de Persoal. 
O Concello constituirá un rexistro de persoal no que inscribirá todo o persoal laboral, xunto co 
resto de persoal funcionario e eventual ao seu servizo, incluíndo os datos da súa historia 
curricular e de carreira profesional desenvolvida. 

 

CAPÍTULO X. EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE TEO 
 

SECCIÓN 1ª.  INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO PERSOAL 
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Artigo 61. Relación de postos de traballo. 
1. O Concello de Teo estruturará a súa organización a través da Relación de Postos de 
Traballo ou outros instrumentos organizativos similares. 

2. Os mencionados instrumentos de ordenación dos postos de traballo faránse  públicos 
anualmente, e as súas modificacións e aprobación serán obxecto de información e,  no caso de 
afectar ás condicións de traballo do persoal, negociación, en atención ao disposto no presente 
Convenio. 

3. Os datos mínimos que conterá a Relación de Postos de Traballo, ou instrumento 
organizativo similar, serán a dependencia administrativa ou area de actividade organizativa a 
que se adscribe o/a empregado/a, a relación xurídico laboral, denominación do posto, os 
grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, aos que se atopan 
adscritos, tipo e sistema de provisión, requisitos para o seu desempeño, nivel de clasificación e 
contía das retribucións complementarias que lle correspondan e que sexan independentes do 
nivel. 

 

 

SECCIÓN 2ª.  CLASIFICACIÓN DO PERSOAL. 

 

Artigo 62. Clases de empregados/as. 
Os/as empregado/as do Concello de Teo, poderán ser: 

 

a) Funcionarios de carreira. 
b) Funcionarios interinos. 
c) Persoal Laboral, fixo, indefinido ou temporal. 
d) Persoal eventual. 

 
Artigo 63. Funcionarios de carreira. 
Son funcionarios de carreira quen, en virtude de nomeamento legal, están vinculados ao 
Concello, por unha relación estatutaria regulada polo Dereito Administrativo, para o desempeño 
de servizos profesionais retribuídos de carácter permanente. 

Artigo 64. Funcionarios interinos. 
Son funcionarios interinos os que, por razóns expresamente xustificadas de necesidade e 
urxencia, son nomeados como tales para o desempeño de funcións propias de funcionarios de 
carreira, cando se dea algunha das seguintes circunstancias: 

1. A existencia de prazas vacantes cando non sexa posible a súa cobertura por 
funcionarios de carreira. 

2. A substitución transitoria dos titulares. 

3. A execución de programas de carácter temporal. 

4. O exceso ou acumulación de tarefas por prazo máximo de seis meses, dentro dun 
período de doce meses. 
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Artigo 65. Persoal eventual. 
Persoal eventual é o que en virtude de nomeamento e con carácter non permanente, so realiza 
funcións expresamente cualificadas como de confianza ou asesoramento especial, sendo 
retribuído con cargo aos créditos orzamentarios consignados para este fin. 

 
Artigo 66. O persoal laboral. 
1. É persoal laboral o que, en virtude de contrato de traballo, formalizado por escrito, en 
calquera das modalidades de contratación previstas na lexislación laboral, presta servizos 
retribuídos polo Concello. En función da duración do contrato este poderá ser fixo, por tempo 
indefinido ou temporal. 

2. Poderán ser desempeñadas por persoal laboral: 

a) Os postos de natureza non permanente e aqueles en que as súas actividades se dirixan 
a satisfacer necesidades de carácter periódico e descontinuo. 

b) Os postos en que as súas actividades sexan propias de oficios. 

c) Os postos correspondentes a áreas de actividades que requiran coñecementos técnicos 
especializados, cando non existan corpos ou escalas de persoal funcionario en que as persoas 
integrantes teñan a preparación específica necesaria para o seu desempeño. 

d) Os postos de carácter instrumental, correspondentes ás áreas de mantemento e 
conservación de edificios, equipamentos e instalacións, e artes gráficas, así como os postos 
das áreas de expresión artística. 

e) Os postos de traballo de organismos autónomos de carácter comercial, industrial, 
financeiro ou análogo, agás aqueles que impliquen exercicio de autoridade, inspección ou 
control correspondente a área de xestión a que estean adscritos, que se reservarán a persoal 
funcionario. 

 
Artigo 67. Clasificación do persoal laboral  
1. Co obxecto de acadar unha homologación real  do persoal funcionario e laboral do Concello 
de Teo e, co gallo de facilitar unha xestión áxil e integral dos cadros de persoal, establecerase, 
para o persoal laboral municipal, o mesmo sistema de clasificación profesional en grupos que 
se establece na normativa  aplicable ao persoal funcionario da Administración Local de Galicia, 
en xeral, e do Concello de Teo, en particular. 

2. No seo de cada grupo integraranse as categorías profesionais existentes no Concello de 
Teo, segundo o establecido no  Anexo I do presente Convenio. 

3. En base a este principio de homologación, o persoal laboral clasificarase, de acordo coa 
titulación esixida para o seu acceso, nos mesmos grupos e cos mesmos criterios e requisitos 
que os establecidos para o persoal funcionario da Administración Local de Galicia e do 
Concello de Teo, sen prexuízo das peculiaridades que se poidan derivar do regulado no 
presente Convenio e da normativa laboral básica.  

4. Conforme a estes criterios, a clasificación profesional resultante e vixente no Concello de 
Teo tras a entrada en vigor do presente Convenio será a que se especifica no Anexo I do 
presente Convenio. 

5. Tras e entrada en vigor deste Convenio, as prazas existentes no actual cadro de persoal 
quedarán integradas nos grupos e categorías profesionais que se veñen de crear, segundo o 
especificado na Disposición Adicional Décima. 
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CAPITULO XI. ACCESO Á CONDICIÓN DE EMPREGADO PÚBLICO DO CONCELLO DE 
TEO 

 

SECCIÓN 1ª. SELECCIÓN E ACCESO 
 

Artigo 68. Acceso ao emprego e adquisición da relación de servizo. 
1. O Acceso ao emprego, tanto de persoal funcionario como laboral, cumprirá cos 

principios reitores e requisitos xerais a que fai referencia o título IV da Lei 7/2007, de 12 de 
abril, ou calquera outra referencia legal que en cada momento estea vixente para o persoal 
funcionario da Administración Local de Galicia 

2. Nos termos recoñecidos e cos límites que a mencionada Lei 7/2007, de 12 de abril, 
indica, recoñecese o acceso ao emprego público dos/das nacionais dos Estados membros da 
unión europea e dos estranxeiros/as con residencia legal en España. 

3. De acordo con sinalado na disposición adicional sétima do Decreto Lexislativo 1/2008, 
do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia e 
nas condicións que a mesma sinala, reservarase un cupo, non inferior ao 7 por cento, para ser 
cubertas con persoas con discapacidade. 

4. En tanto non se dite a Lei de Función Pública de Galicia, en desenvolvemento do 
Estatuto Básico do Empregado Público, e as normas que o desenrolen, na selección do seu 
persoal o Concello de Teo estará ao disposto no presente texto, no Real Decreto 364/1995, do 
10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do persoal ao servizo da 
Administración Xeral do Estado, no Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o 
Regulamento de selección do persoal da Administración da Comunidade Autónoma Galega e 
no Real Decreto 896/1991, do 7 de xuño, polo que se aproban as regras básicas e programas 
mínimos do procedemento de selección dos funcionarios de Administración Local. 

 

Artigo 69. Órganos de Selección. 
1. Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos 

principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros e cumprirá coa normativa de 
paridade que ao respecto esixe a Comunidade Autónoma de Galicia.  

2. O persoal de elección o de designación política, os funcionarios interinos e o persoal 
eventual non poderán formar parte dos órganos de selección. 

3. A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo 
ostentarse esta en representación o por conta de ninguén. 

4. A representación sindical poderá participar no desenvolvemento dos procesos de 
selección conforme se estableza nas bases da convocatoria e de acordo coa negociación que 
se realice ao amparo do contido deste Convenio, podendo designar membros dos tribunais, na 
condición indicada neste artigo, ou observadores nos procesos de selección 

5. As organizacións sindicais máis representativas no ámbito da función pública están 
lexitimadas para a interposición de recursos en vía administrativa e xurisdicional contra das 
resolución dos órganos de selección. 

 

Artigo 70. Sistemas selectivos. 
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1. Os procesos selectivos terán carácter aberto e garantirán a libre concorrencia, sen 
prexuízo do establecido para a promoción interna e das medidas de discriminación positiva 
previstas neste Convenio. Os órganos de selección velarán polo cumprimento do principio de 
igualdade de oportunidades entre sexos. 

2. Os procedementos de selección coidarán, especialmente, a conexión entre o tipo de 
probas a superar e a adecuación ao desempeño das tarefas dos postos de traballo 
convocados, incluíndo, no seu caso, as probas prácticas que sexan precisas. As probas 
poderán consistir na comprobación dos coñecementos e a capacidade analítica dos aspirantes, 
expresados de forma oral ou escrita, na realización de exercicios que demostren a posesión de 
habilidades e destrezas, na comprobación do dominio de linguas estranxeiras e, no seu caso, 
na superación de probas físicas.  

3. Os procesos selectivos que inclúan, ademais das preceptivas probas de capacidade, a 
valoración de méritos dos aspirantes, só poderán outorgar á devandita valoración unha 
puntuación proporcionada que non determinará, en ningún caso, por si mesma, o resultado do 
proceso selectivo. 

4. O Concello poderá crear órganos especializados e permanentes para a organización de 
procesos selectivos, podéndose encomendar estas funcións aos Institutos ou Escolas de 
Administración Pública. 

5.  Para asegurar a obxectividade e a racionalidade dos procesos selectivos, as probas 
poderán completarse coa superación de cursos, de períodos de prácticas, coa exposición 
curricular polos candidatos e con probas psicotécnicas, no seu caso. Igualmente poderán 
esixirse recoñecementos médicos. 

6. Os sistemas selectivos do persoal serán os de oposición e concurso oposición, que 
deberán incluír, en todo caso, unha ou varias probas para determinar a capacidade dos 
aspirantes e establecer a orde de prelación. Só en virtude de Lei poderá aplicarse, con carácter 
excepcional, o sistema de concurso, que consistirá, únicamente, na valoración de méritos. 

7. Os Órganos de selección non poderán propoñer o acceso a condición de empregado 
público dun número superior de aprobados ao de prazas convocadas, agás que estea previsto 
na convocatoria. No obstante, cando se produzan renuncias dos aspirantes seleccionados 
antes do seu nomeamento ou toma de posesión, o órgano convocante poderá requirir do 
órgano de selección unha relación complementaria de aspirantes que sigan aos propostos co 
fin do seu nomeamento como titulares das prazas. 

8.  A prestación de servizos noutras administracións públicas valorarase en méritos,  

9. Nos sistemas de selección que se realicen para o acceso ás prazas do Concello terá 
que demostrarse o coñecemento da lingua galega. As bases das convocatorias establecerán a 
forma para a súa avaliación, sendo obrigado, en todo caso, que, cando menos, unha das 
probas sexa realizada integramente en Galego, salvo para aqueles que acrediten o 
coñecemento da lingua conforme ao establecido na normativa vixente 

 

 Artigo 71. Selección do persoal temporal. 
1. A selección do persoal temporal farase de acordo cos principios de igualdade, mérito e 
capacidade, así como o de publicidade. O referido sistema deberá permiti-la máxima axilidade 
na selección, en razón da urxencia requirida para o desempeño transitorio dos postos de 
traballo ou das funcións correspondentes. En todo caso, o persoal laboral temporal deberá 
reunir os requisitos xerais de titulación e as demais condicións esixidas para participar nas 
probas de acceso aos correspondentes postos fixos. 
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2. Elaborarase, a través da negociación colectiva, un regulamento de selección de persoal 
temporal. En tanto o mesmo non sexa aprobado e publicado, a cobertura de prazas vacantes, 
esixirá a convocatoria pública en libre concorrencia e respecto dos principios xerais vixentes 
para a selección de persoal. 

 

SECCIÓN 2ª.  PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO 
 

Artigo 72. Principios e sistemas de provisión. 

1. O Concello proverá os postos de traballo mediante procedementos baseados nos principios 
de igualdade, mérito, capacidade e publicidade. 

2. O sistema ordinario de provisión de postos de traballo do persoal será o concurso e, de xeito 
excepcional, e conforme indique o instrumento de ordenación de postos vixente, a libre 
designación, con convocatoria pública. Deberase garantir, en ambos casos, a convocatoria 
pública. 
 

Artigo 73. Sistema de Concurso 
1. O concurso constitúe o sistema normal de provisión, e consistirá na valoración de méritos, 
capacidades e, no seu caso, aptitudes dos candidatos. No mesmo teranse en conta 
unicamente os méritos, capacidades e aptitudes esixidos na correspondente convocatoria, 
entre os que figurarán os adecuados ás características de cada posto de traballo, a categoría 
profesional adquirida, a valoración do traballo desenvolvido en anteriores postos, o 
coñecemento do idioma galego e os cursos de formación e perfeccionamento superados que 
teñan relación cos postos de traballo a cubrir. 

2. Co fin de valorar os méritos, capacidades e aptitudes referidos crearanse órganos colexiados 
de carácter técnico que axustarán a súa composición ao principio de profesionalidade e 
especialización dos seus membros, así como ás regras sobre paridade, e o seu funcionamento 
aos principios de imparcialidade e obxectividade. 

3. Os traballadores deberán permanecer en cada posto de traballo de destino definitivo obtido 
por concurso un mínimo de dous anos para poder participar nos concursos ordinarios ou 
específicos de provisión, a non ser por supresión do posto de traballo. No cómputo de dito 
período incluirase o tempo de destino provisional. 

4. As convocatorias dos concursos, conterán, cando menos, nas súas bases a denominación, 
nivel, descrición e localización dos postos de traballo ofrecidos, os requisitos indispensables 
para o seu desempeño, os méritos a valorar e o baremo por medio do que se puntuarán os 
mesmos, puntuación mínima para a adxudicación das vacantes e os prazos de presentación de 
solicitudes que, en ningún caso, poderá ser inferior a 15 días hábiles, contados dende o día de 
publicación da convocatoria. 

 

Artigo 74. Libre designación. 
1.  Consiste na apreciación discrecional, polo órgano competente, da idoneidade dos 
candidatos en relación cos requisitos esixidos para o desempeño dun posto. Polo sistema de 
libre designación só se cubriran aqueles postos que así se determinen no instrumento de 
ordenación de postos vixente, que poderán admitir que o posto sexa cuberto por persoal 
funcionarial ou laboral, segundo a propia natureza do posto. 
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2. Poderán cubrirse por este sistema os postos que, pola súa especial responsabilidade e 
confianza, a Lei da Función Pública de Galicia, en desenvolvemento da Lei 7/2007, de 12 de 
abril, determine. 

3.  A convocatoria terá o mesmo contido que o especificado para o sistema de concurso. O 
órgano competente para o seu nomeamento poderá asesorarse a través de especialistas.  

4.  Os/as traballadores/as nomeados para postos de libre designación poderán ser cesados 
con carácter discrecional. A motivación desta resolución referirase á competencia e á 
idoneidade para o desempeño do posto. 
 

SECCIÓN 3ª. OUTRAS FORMAS DE PROVISIÓN 
 

Artigo 75. Mobilidade por razóns de saúde laboral.  
1. Cando, por razóns de saúde laboral, o/a traballador/a perciba comunicación de que non é 
apto para o desempeño da profesión habitual, a Administración deberá establecer outros 
procedementos de provisión por motivos de saúde noutro posto de traballo. 

2. O expediente de mobilidade por motivos de saúde iniciarase pola propia Administración, 
mediante acordo do órgano competente, ou a petición do/da traballador/a afectado/a, 
acompañado da documentación que xustifique a mesma, e informado polo Comité de Saúde, 
ou no seu defecto o Comité de Empresa, quen fixará a vacante, ou vacantes, que podan ser 
obxecto desta mobilidade. 

3. De non existir vacante a ofertar por este sistema, garantirase as retribucións, evitando o 
esgotamento do tempo de incapacidade temporal, e mantendo as retribucións do posto de 
traballo. 
 
Artigo 76. Adscrición provisional.  
1. Os postos de traballo poderán proverse por medio de adscrición provisional nos supostos de 
remoción ou cese nun posto de traballo, supresión do posto de traballo ou reingreso ao servizo 
activo de traballadores/as sen reserva de posto. 

2. No caso de adscrición provisional por remoción, cese ou supresión do posto ao/á 
traballador/a deberá asignárselle un posto de traballo non inferior en dous niveis ao que viña 
ocupando, e de similar categoría profesional e retribucións.  

3. Os postos cubertos mediante adscrición provisional convocaranse para a súa cobertura con 
carácter definitivo polos sistemas de provisión.  

 

Art. 77. Situacións Excepcionais 
No referente ás situacións excepcionais e provisionais de cobertura de postos, ao marxe dos 
procedementos ordinarios de provisión referidos anteriormente, será de aplicación o regulado 
na lexislación laboral, así como na normativa vixente, en cada momento, para o persoal 
funcionario da Administración Local de Galicia, debendo aplicarse, en cada caso, o que sexa 
máis beneficioso para o/a traballador/a.   

 

SECCIÓN 4ª. MOBILIDADE DO PERSOAL 
 
Artigo 78. Obxecto e alcance da mobilidade do persoal ao servizo do Concello de Teo 
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1.O concello de Teo, no marco da planificación xeral dos seus recursos humanos, poderá 
establecer regras e criterios para a ordenación da mobilidade voluntaria do persoal municipal, 
co obxecto de  satisfacer  as necesidades de efectivos que poidan existir en certos sectores ou 
servizos da súa actividade pública. En calquera caso, a determinación dos criterios xerais que 
regulen a mobilidade voluntaria, con carácter independente, ou  no marco xeral dun Plan  de 
ordenación de recursos humanos, debe ser obxecto de negociación no seo da Mesa Xeral de 
Negociación do Persoal do Concello de Teo. 

2. O Concello, a través do órgano ou autoridade municipal competente, no marco da 
planificación xeral dos seus recursos humanos, e de maneira motivada, poderá trasladar aos 
seus/súas empregados/as, en base a necesidades de servizo ou funcionais, a unidades ou 
departamentos distintos aos do seu destino, respectando as súas retribucións e condicións 
esencias de traballo e modificando, no seu caso, a adscrición dos postos de traballo dos que 
sexan titulares. En calquera caso, a determinación dos criterios xerais que regulen a 
mobilidade forzosa, con carácter independente, ou  no marco xeral dun Plan  de ordenación de 
recursos humanos, debe ser obxecto de negociación no seo da Mesa Xeral de Negociación do 
Persoal do Concello de Teo, respectando, en todo momento, os principios xerais, establecidos 
a tal efecto, na normativa de aplicación. 

3. O Concello de Teo, co fin de lograr un mellor aproveitamento dos rrhh e satisfacción das 
necesidades de efectivos, poderá establecer medidas de mobilidade interadministrativa, 
mediante convenios ou instrumentos de colaboración con outras administracións, baseados, en 
todo caso, no principio de reciprocidade. 

4. Na regulación e desenvolvemento da mobilidade do persoal ao servizo do Concello de Teo, 
ben sexa voluntaria ou forzosa, e con independencia do estipulado no presente texto, será de 
aplicación o establecido na lexislación laboral básica, así como na normativa vixente en cada 
momento para o persoal funcionario ao servizo da Administración Local de Galicia, debendo 
aplicarse, en cada caso, o que sexa máis beneficioso para o/a traballador/a. 

 
CAPÍTULO XII. INCOMPATIBILIDADES. 

 

Artigo 79. Réxime de incompatibilidades. 
A todo o persoal incluído no ámbito de aplicación deste Convenio aplicaráselle o réxime de 
incompatibilidades, de conformidade coas normas estatais e autonómicas vixentes na materia 
e aplicables ao persoal funcionario ao servizo da Administración Local de Galicia 

 

CAPÍTULO XIII. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
Artigo 80. Normalización lingüística. 

1. Os/as traballadores/as do Concello teñen o dereito e o deber de desenvolver a súa 
actividade laboral e profesional en idioma galego, como lingua propia de Galicia e da súa 
Administración Local, e polo tanto, a acceder á formación lingüística precisa para un adecuado 
desempeño do seu posto de traballo. 

2.  O Concello proporcionará os instrumentos axeitados para propiciar un coñecemento 
adecuado da lingua galega. Os/as traballadores/as do Concello teñen o dereito e o deber de 
asistir a cursos de aprendizaxe, perfeccionamento e especialización do idioma galego precisos 
para un adecuado desempeño do seu posto de traballo. 
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3. O tempo investido na asistencia aos devanditos cursos será computado como tempo 
efectivo de traballo e os gastos de desprazamento e axudas de custo xeradas pola asistencia 
aos mesmos serán de conta do Concello, cando se trate de cursos programados ou 
autorizados polo correspondente órgano municipal e de asistencia obrigada.  

4. Para darlle cumprimento a normalización do idioma galego no Concello de Teo e para 
garantir o dereito dos administrados, en atención ao artigo 6.3 da Lei de Normalización 
Lingüística, nas probas de selección, terase que demostrar o coñecemento da lingua galega. 
A estes efectos, alomenos unha das probas do proceso selectivo deberá realizarse en galego, 
salvo para aqueles que acrediten o coñecemento da lingua conforme ao establecido na 
normativa vixente, sen prexuízo doutras probas adicionais que se puidesen prever para 
aquelas prazas que requiran un especial coñecemento da lingua galega. 

 
CAPÍTULO XIV. RÉXIME DISCIPLINARIO 

Artigo 81. Réxime disciplinario. 
1. O persoal laboral do Concello queda suxeitos ao réxime disciplinario recollido no título VII, da 
Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, na Lei da Función 
Pública de Galicia, e demais normas que se diten en desenvolvemento do mencionado 
Estatuto e que sexan compatibles co seu réxime xurídico. En todo o non previsto por esta 
normativa, rexerase pola lexislación laboral aplicable. 
2. As responsabilidade disciplinaria, o exercicio da potestade disciplinaria, faltas, sancións, 
prescricións e procedemento disciplinario configurarán, no seu conxunto, o réxime disciplinario.  

3. As faltas disciplinarias cometidas polos/as empregados/as municipais no exercicio dos seus 
cargos poden ser moi graves, graves e leves, co alcance e contido establecidos na lexislación 
básica referida. 

4. No referido ao procedemento disciplinario será de aplicación o Decreto 94/1991, do 20 de 
marzo, do Regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios da Comunidade Autónoma, ou 
calquera outra norma que, en desenvolvemento da lexislación básica, poida estar vixente para 
o persoal funcionario ao servizo da Administración Local de Galicia 

5. O réxime disciplinario establecido enténdese sen prexuízo da responsabilidade civil, ou 
penal, en que poidan incorrer os/as empregados/as públicos, que se fará efectiva na forma que 
determine a lei. 

 6. En todo caso, garantirase a audiencia do interesado e a presentación, pola súa parte, das 
alegacións que considere oportunas ao longo do procedemento, así como a audiencia dos 
órganos de representación dos traballadores nos momentos procesuais determinantes da 
resolución final, como son a incoación do expediente e a formulación do prego de cargos e da 
proposta de resolución. 

 

CAPÍTULO XV. CARREIRA PROFESIONAL E AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO 
 

SECCIÓN 1ª. A CARREIRA PROFESIONAL 
 

Artigo 82. Principios Xerais 
Os empregados do Concello de Teo terán dereito ao desenvolvemento persoal a través da 
promoción profesional e a carreira profesional. 
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A carreira profesional é o conxunto ordenado de oportunidades de  ascenso e expectativas de 
progreso profesional conforme aos principios de igualdade, mérito e capacidade. 

En base ao desenvolvemento normativo existente ao respecto, o Concello comprométese ao 
desenvolvemento dun modelo de Carreira Profesional baseado nos seguintes principios xerais; 

a. Recoñécese o dereito das persoas empregadas no Concello á súa promoción 
profesional. 

b. Dita promoción comprenderá no só a progresión de natureza vertical, senón tamén 
sistemas de progresión profesional dentro do posto de traballo desenvolvido, é dicir, 
unha carreira horizontal. Ámbolos dous sistemas de progresión non son excluíntes entre 
si, polo que os/as empregados/as do Concello poderán progresar simultaneamente en 
ambas modalidades, sempre e cando se tivesen implantado nun mesmo eido. 

c. A relación de postos de traballo, ou instrumento organizativo similar vixente no Concello, 
configúrase como instrumento que posibilita a progresión vertical, conforme ao sistema 
de provisión vixente en cada momento 

d. A avaliación do desempeño e a competencia profesional adquirida constitúen elementos 
esenciais no desenvolvemento da carreira profesional.  

e. A xestión das necesidades de Recursos Humanos rexerase polo criterio de preferencia 
dos/as empregados/as municipais para a cobertura das vacantes de prazas ou postos, 
mediante os respectivos procedementos de promoción interna e provisión de postos. 

f. Os Plans de Formación procurarán que os/as empregados/as, ademais de mellorar nos 
coñecementos e habilidades que teñen relación directa co desempeño dos seus postos 
de traballo, poidan adquirir os coñecementos e habilidades que permitan o seu progreso 
profesional, e que esta formación superior sexa tida en conta como mérito á hora de 
participar en convocatorias de promoción interna ou de provisión de postos de traballo. 

g. Ademais das modalidades de carreira profesional previstas no presente capítulo, o 
verdadeiro impulso ao progreso profesional vén dado pola orientación a este propósito 
das diferentes ferramentas de xestión de Recursos Humanos, que para a consecución 
dun verdadeiro pulo á carreira profesional deben ter, necesariamente, un proceso de 
xestión e actualización áxil. 

h. O sistemas e procedementos que, en desenvolvemento dos criterios xerais establecidos 
no presente texto, así como na restante normativa de aplicación, ao respecto da 
Carreira profesional, sexa necesario concretar, serán obxecto de negociación no seo da 
Mesa Xeral de Negociación do Persoal Laboral do Concello de Teo. 

 
 
 
Artigo 83. Modalidades de Carreira Profesional 
As modalidades de carreira profesional serán: 

a) Carreira horizontal, que consiste na progresión de grao, categoría, chanzos ou outros 
conceptos análogos, sen necesidade de cambiar de posto de traballo e con criterios obxectivos 
de avaliación e valoración do desempeño e traxectoria profesional 

b) Carreira vertical, que consiste no ascenso na estrutura de postos de traballo a través 
dos sistemas de provisión vixentes en cada momento para o persoal funcionario ao servizo da 
Administración Local de Galicia. 

c) Promoción interna vertical, que consiste no ascenso dende un corpo, escala ou 
categoría dun grupo ou subgrupo profesional a outro superior 
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d) Promoción interna horizontal, que consiste no acceso a corpos, escalas ou categorías 
do mesmo subgrupo ou grupo de clasificación profesional 

 
Artigo. 84. A Carreira Horizontal 
1. Obxecto 

O Concello de Teo comprométese ao desenvolvemento dos mecanismos e instrumentos que 
favorezan o desenvolvemento dunha carreira  profesional horizontal do seu persoal, cuxo 
obxecto será establecer un sistema de progresión e recoñecemento profesional ligado ao 
desenvolvemento do posto de traballo, a través da competencia profesional, a iniciativa na 
mellora do servizo e o compromiso co servizo público que se presta. 

2. Concepto 

A carreira horizontal consiste na progresión de grao, categoría, chanzos ou outros conceptos 
análogos, sen necesidade de cambiar de posto de traballo e con criterios obxectivos de 
avaliación e valoración do desempeño e traxectoria profesional. Esta progresión debe basearse 
no recoñecemento da traxectoria e actuación profesional, na calidade dos traballos realizados 
na prestación do servizo e no desempeño das tarefas do posto de traballo, nos coñecementos 
adquiridos e o resultado da avaliación do desempeño, así como doutros méritos e actitudes por 
razón da especificidade da función desenvolvida e a experiencia adquirida. 

3. Principios. 

A carreira horizontal configúrase baixo os seguinte principios: 

a) Principio de voluntariedade. É dicir só a solicitude do interesado.  

b) Principio de personalidade. O recoñecemento do grao, ou concepto análogo,  será 
de carácter persoal e individual. 

c) Principio de gradualidade. O nivel profesional concrétase nalgún dos graos ou 
conceptos análogos definidos, en función dos méritos e servizos prestados. 

d) Principio de progresividade.  Esixe o recoñecemento previo dun grao ou concepto 
análogo para alcanzar os sucesivos, coa acreditación do recoñecemento do 
inmediatamente inferior. 

e) Principio de mérito e competencia. Recoñecemento do grao, ou concepto análogo, 
en atención ao desempeño e traxectoria profesional. A tal efecto, cada ascenso na 
estrutura de carreira profesional horizontal vixente debe ir precedida do 
correspondente proceso de avaliación do desempeño. 

f) Principio de irreversibilidade. O grao ou concepto análogo recoñecido, de natureza 
individual, terá carácter irreversible e consolidable, salvo nos casos excepcionais en 
que se poida acreditar a perda dos méritos que deron lugar ao mencionado 
recoñecemento. 

g) Principio de excepcionalidade do sistema extraordinario. Os sistemas 
extraordinarios de recoñecemento profesional horizontal que se poidan desenvolver, 
serán de aplicación, por unha soa vez, aos/ás empregados/as contemplados/as no 
seu eido de aplicación. 

4. Estrutura da carreira horizontal 

O modelo de carreira horizontal vixente en cada momento no Concello de Teo deberá articular 
un sistema de grados, categorías, chanzos ou conceptos análogos de ascenso, aos cales se 
vinculará unha remuneración económica. Polo que respecta aos ascensos, estes deberán 
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realizarse, con carácter xeral, de maneira consecutiva, salvo aqueles supostos excepcionais en 
que se prevea outra posibilidade. 

A carreira horizontal non terá efectos xerárquicos nin funcionais. O empregado público 
continuará desempeñando as súas funcións no seu posto de traballo. 

5. Carreira horizontal e promoción profesional. 

Dado que a carreira horizontal se vincula ao posto de traballo desempeñado, é preciso 
contemplar un sistema que permita conxugar o progreso nesta carreira coa promoción interna 
tanto horizontal como vertical, nunha dobre vertente;  dun lado, a valoración, dentro dos 
requisitos, e incluso experiencia, que as tarefas desenvolvidas poidan significar, dos servizos 
prestados en postos de traballo de distinto ou igual subgrupo, ou no seu caso grupo, de non 
existir aquel, a efectos de acceder a grao no posto efectivamente ocupado, e doutro, o 
recoñecemento destes servizos a efectos do recoñecemento da carreira profesional, cando se 
realiza algún tipo de promoción.  

A tal efecto, tamén se deberán considerar as posibles asimilacións funcionais que puidesen 
definirse, no marco da negociación colectiva, entre postos reservados a persoal laboral e 
funcionario. 

En calquera caso, todos estes aspectos deberán ser obxecto de concreción no marco da 
negociación colectiva 

6. Acceso ao sistema. Requisitos. 

Para acceder ao sistema de carreira horizontal vixente en cada momento deberanse cumprir os 
seguintes requisitos xerais; 

a) Estar en situación de activo ou asimilado. 

b) Acreditar os méritos ou requisitos esixidos 

c) Presentar a solicitude de recoñecemento en tempo e forma. 

d) Superar con éxito o proceso de avaliación de desempeño definido para cada grao 
ou concepto análogo. 

7. Grao persoal. 

Todo/a empregado/a do Concello de Teo posúe un grao persoal correspondente a un dos 
niveis nos que se clasifican os postos de traballo que figuran na Relación de Postos ou 
instrumento organizativo similar. 

a) O grao de persoal adquírese polo desempeño dun ou mais postos do nivel 
correspondente durante dous anos continuados ou durante tres con interrupción. Se durante o 
tempo en que o empregado desempeña un posto se modificase o nivel deste, o tempo de 
desempeño computarase no nivel máis alto co que tal posto estivese clasificado. 
Malia o disposto no parágrafo anterior, os/as empregados/as que obteñan un posto de traballo 
superior, en dous niveis, ao correspondente ao seu grao persoal consolidarán cada dous anos 
de servizos continuados no grao superior en dous niveis ao grao que posuísen, sen que en 
ningún caso poidan superar o correspondente ao do posto desempeñado. 

b) Os/as empregados/as principiarán a consolidar o grao correspondente ao nivel de 
complemento de destino do primeiro posto a que sexan adscritos, de forma provisional ou 
definitiva, trala superación dos procesos de selección. 

c) Os/as empregados/as terán dereito, calquera que sexa o posto de traballo que 
desempeñen, a percibir polo menos o complemento de destino dos postos de nivel 
correspondente ao seu grao persoal. Non obstante, a percepción do complemento específico 
será a correspondente ao posto realmente desempeñado. 
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d) O persoal que cese nun posto de traballo sen obter outro polos sistemas regrados de 
provisión quedarán a dispor da Alcaldía, que lles atribuirá o desempeño dun posto provisional 
correspondente ao seu corpo ou escala, ou categoría no seu caso, sen que sexa inferior en 
mais de dous niveis ao do seu grao persoal, en tanto non obteña outro posto con carácter 
definitivo, con efectos do día seguinte á data de cesamento. 

e) O tempo de permanencia en situación de servizos especiais será computado, para 
efectos de consolidación de grao persoal, como prestado no último posto desempeñado en 
situación de servizo activo ou no que posteriormente se obtivese por concurso. 

f) Os graos superiores dos corpos ou escalas, ou categorías, no seu caso, poderán 
coincidir cos inferiores no corpo, escala ou categoría inmediatamente superior. 

g) A adquisición e cambio de graos inscribiranse no rexistro de persoal logo do 
recoñecemento por parte do órgano competente. 

h) A adquisición de graos superiores tamén se poderá derivar da superación de cursos e 
programas formativos, así como do cumprimento doutros requisitos obxectivos que estean 
previstos dentro do modelo de carreira profesional horizontal vixente en cada momento para o 
Persoal do Concello de Teo.  
 
Artigo 85. Carreira Vertical 
A Carreira vertical consiste no ascenso na estrutura de postos de traballo a través dos sistemas 
de provisión vixentes en cada momento. 
Con tal fin, o Concello de Teo deberá facilitar, mediante a elaboración da Relación de Postos 
ou documento organizativo similar, a posibilidade da progresión profesional vertical na estrutura 
de postos existentes. 

A carreira profesional vertical deberá realizarse conforme aos procedementos de provisión de 
postos vixentes para o persoal do Concello de Teo e regulados pola normativa de referencia 
aplicable en cada momento. 
 
Artigo 86. Promoción Interna 
A promoción interna consiste no ascenso dende un corpo, escala ou categoría dun grupo ou 
subgrupo profesional a outro superior (promoción interna vertical) ou dentro do mesmo grupo 
ou subgrupo (promoción interna horizontal) 

As condicións e alcance do exercicio do dereito á promoción interna do persoal municipal 
negociaranse, cada ano, no seo da Mesa Xeral de Negociación do persoal do Concello de Teo, 
e con anterioridade á aprobación do cadro de persoal orzamentario, en función das 
necesidades de persoal e as vacantes a cubrir en cada oferta de emprego, respectando, en 
calquera caso, os criterios xerais establecidos no presente texto e na normativa de referencia 
aplicable en cada momento. 
 
 
1. Promoción interna vertical 
Para poder participar nestes procesos os/as empregados/as municipais deberán posuír a 
titulación esixida para o ingreso á praza á que se opta, ter unha antigüidade de polo menos 
dous anos no grupo, categoría, corpo ou escala a que pertenzan, así como reunir os restantes 
requisitos  esixidos. 

A promoción interna realizarase mediante procesos selectivos que garantan os principios 
constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como os establecidos, segundo a 
normativa vixente, para o persoal funcionario da Administración Local de Galicia. 
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Reservarase un mínimo dun 25% das prazas vacantes existentes nas Ofertas de Emprego 
Público para persoal  pertencente a corpos,  escalas ou categorías do grupo inmediatamente 
inferior que, posuíndo a titulación esixida, si é o caso, e os demais requisitos inherentes á 
vacante que se vai cubrir, prestasen servizos efectivos durante polo menos dous anos no 
corpo, escala ou categoría de pertenza. 

As devanditas convocatorias deberán respectar, en todo caso, os principios de igualdade, 
mérito e capacidade, e poderán levarse a cabo en procesos separados dos de ingreso cando, 
por conveniencia da planificación xeral dos recursos humanos, así sexa determinado. 

Para o acceso por promoción interna ás prazas do grupo A esixirase estar en posesión do título 
universitario de Grao. Naqueles supostos nos que a Lei esixa outro título universitario será este 
o que se teña en conta. 

Os empregados do subgrupo C1 que reúnan a titulación esixida poderán promocionar ao grupo 
A sen necesidade de pasar polo novo grupo B, coas condicións e requisitos establecidos neste 
texto e na normativa de aplicación para o persoal funcionario de Administración Local de 
Galicia 
 
Para o acceso por promoción interna a prazas do grupo B esixirase estar en posesión do título 
de Técnico Superior.  

Poderá participar nos procesos de promoción a prazas do grupo C1 o persoal municipal que, 
carecendo da titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez anos no grupo C2, ou 
ben teña unha antigüidade mínima de cinco anos e supere os cursos de formación que se 
determinen. 

Poderá participar nos procesos de promoción a prazas do grupo C2 o persoal municipal que, 
carecendo da titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez anos no grupo C3, ou 
ben teña unha antigüidade mínima de cinco anos e supere os cursos de formación que se 
determinen. 

As prazas reservadas a promoción interna que non se cubran por este procedemento 
acumularanse ás de cobertura libre. 
 

2. Promoción interna horizontal 
Os/as empregados/as municipais poderán acceder a outras categorías, corpos ou escalas 
encadradas no mesmo grupo que teñan asignadas funcións substancialmente coincidentes no 
seu contido profesional e no seu nivel técnico, sempre que estean na posesión da titulación 
esixida en cada caso e cumpran cos restantes requisitos establecidos a tal efecto. En calquera 
caso, as categorías, corpos ou escalas ás que se poderá acceder mediante este procedemento 
serán obxecto de negociación colectiva no marco da Mesa Xeral de Negociación do Persoal do 
Concello de Teo. 

A superación efectiva dos procesos de promoción horizontal estará supeditada ao cumprimento 
dos requisitos establecidos para cada praza e caso concreto, que deberán ser obxecto de 
concreción no marco da negociación colectiva. En calquera caso, entre os requisitos a superar 
deberanse incluír, obrigadamente; 

- A posesión da  titulación requerida para o desempeño profesional das prazas e 
categorías respecto das que se realiza a promoción interna. Nas bases reguladoras de 
cada proceso de promoción horizontal poderanse establecer as excepcionalidades que 
se consideren oportunas, determinando os criterios profesionais a acreditar en ausencia 
das titulacións requeridas. 

- A experiencia profesional requerida. Nas bases reguladoras de cada proceso de 
promoción horizontal poderanse establecer as excepcionalidades que se consideren 
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oportunas, determinando os criterios profesionais a acreditar en ausencia da 
experiencia requerida. 

 
3. Promoción interna cruzada 
No seo da Mesa Xeral de negociación do persoal do Concello de Teo determinaranse os 
corpos e escalas de funcionarios aos que poderá acceder o persoal laboral dos grupos e 
categorías profesionais equivalentes ao Grupo de titulación correspondente ao corpo ou escala 
a que se pretenda acceder, sempre que desempeñen funcións substancialmente coincidentes 
ou análogas no seu contido profesional e no seu nivel técnico, se deriven avantaxes para a 
xestión dos servizos, se encontren en posesión da titulación académica requirida e superen as 
correspondentes probas selectivas. 

 
 

SECCIÓN 2ª. A AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO 
 
 
Artigo 87. Concepto e alcance 
1. O Concello de Teo comprométese a desenvolver sistemas que permitan a avaliación do 
desempeño dos seu persoal. 

2. A avaliación do desempeño é o instrumento a través do que se acredita o compromiso 
dos/das empregados/as municipais na mellora dos servizos públicos e na consecución dos 
obxectivos da administración municipal, e mediante o cal se mide e se valora a conducta 
profesional e o rendemento ou logro dos resultados. 

3. Os sistemas de avaliación do desempeño no Concello de Teo rexeranse por criterios de 
transparencia, obxectividade, imparcialidade e non discriminación, e aplicaranse sen 
menoscabo dos dereitos dos/as empregados/as municipais. A avaliación do desempeño  
realizarase de forma que non exista diferenza nin discriminación algunha por razón do réxime 
xurídico dos empregados. (Funcionarios, Laborais). 

4. Os procesos de avaliación poderán ter efectos sobre a percepción do complemento da 
produtividade, o desenvolvemento da carreira profesional, a formación e a provisión dos postos 
de traballo, conforme ao criterios e condicións vixentes en cada un destes eidos para o persoal 
do Concello de Teo. 

5. Con independencia do sistema xeral de avaliación vixente no Concello de Teo, poderán 
acordarse procesos específicos en determinados servizos municipais ou grupos profesionais 
que pola súa singularidade aconsellen un tratamento propio. 
 
Artigo 88. Comisión Técnica de Avaliación. 
Crearase unha Comisión Técnica de Avaliación de carácter paritaria, integrada por 
representantes dos empregados e da Administración, todos eles con voz e voto, podendo 
formar parte de devandita Comisión profesionais externos con experiencia en Recursos 
Humanos, con voz pero sen voto 
A Comisión de Avaliación terá atribuídas as funcións de fixar, revisar e facer público, con 
carácter anual, e previamente ao inicio do procesos de avaliación, os criterios e baremos a 
utilizar para a avaliación, que serán sometidos á aprobación da Mesa Xeral de Negociación do 
Persoal do Concello de Teo.  
Así mesmo, este órgano tamén será o encargado de elaborar unha proposta de normas 
reguladoras do procedemento de xestión e tramitación dos expedientes de avaliación do 
desempeño, que, en todo caso, deberá ser ratificada pola Mesa Xeral de Negociación do 
Persoal do Concello de Teo. A Comisión, á vista dos resultados das primeiras avaliacións 
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realizadas, poderá propoñer modificacións no procedemento para axustalo a unha mellora no 
funcionamento dos servizos municipais. 
 

 
CAPÍTULO XVI. SISTEMA RETRIBUTIVO 

 

SECCIÓN 1ª. A ESTRUTURA RETRIBUTIVA 
 
Artigo 89.  Sistema retributivo.  
1. A estrutura retributiva do persoal laboral do Concello de Teo será a mesma que a 
establecida para os funcionarios ao servizo da Administración Local de Galicia e do Concello 
de Teo  en cada momento. 

2. Con este obxectivo, o Concello de Teo comprométese á elaboración dunha Relación de 
postos de Traballo, ou instrumento similar de ordenación de Recursos Humanos, que permita a 
fixación dunha estrutura de postos e das retribucións vinculadas aos mesmos. 

3. En tanto non se teña elaborado a RPT, ou instrumento organizativo similar, o sistema 
retributivo aplicable ao persoal laboral do Concello de Teo será o que se establece no presente 
Convenio. Este sistema basearase na percepción de retribucións básicas, vinculadas ao grupo 
profesional de pertenza, e complementarias, vinculadas á categoría profesional 
correspondente. A suma de retribucións básicas e complementarias constituirán o salario base 
a percibir por cada traballador/a. A tales efectos tomarase como referencia o sistema de 
clasificación profesional establecido no presente convenio  

4. As  retribucións básicas serán percibidas cos mesmos criterios e nas mesmas contías que as 
establecidas para o persoal funcionario da Administración Local de Galicia. 

5. Para a determinación das retribucións complementarias propias de cada categoría utilizarase 
unha táboa de valoración das súas características laborais, incluída no anexo II do presente 
Convenio, que deberá ser obxecto de revisión cando se produzan variacións en circunstancias 
e condicións laborais que poidan afectar á devandita valoración. Con independencia destas 
modificacións puntuais, deberá procederse a unha revisión periódica desta táboa de valoración, 
a realizar con motivo do proceso negociador que se abra no momento da finalización da  
vixencia do presente Convenio Colectivo. 

6. As contías retributivas aplicables coa entrada en vigor do sistema retributivo regulado no 
presente Convenio, que aparecen recollidas no anexo III, deberán respectar os dereitos 
económicos adquiridos con anterioridade polos/polas traballadores/as, entendendo isto como o 
mantemento do total salarial consolidado con anterioridade.  

 

Artigo 90. Estrutura Retributiva 
A estrutura retributiva consta de retribucións básicas e complementarias 

a)Retribucións básicas: 

a).1. O soldo, que se asigna en función da pertenza a cada subgrupo, ou grupo de 
clasificación profesional, cando este non teña subgrupo, en que se organizan as categorías 
profesionais. 

a).2. Os trienios, consistentes nunha cantidade igual para cada subgrupo, ou grupo de 
clasificación profesional, cando este non teña subgrupo, por cada tres anos de servizo na 
categoría profesional correspondente. 
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Para estes efectos computaranse a totalidade dos servizos prestados mediante relación laboral 
ou estatutaria en calquera Administración Pública. 

No caso de que o traballador preste os seus servizos sucesivamente en diferentes categorías 
de distinto grupo, terá dereito a seguir percibindo os trienios devengados en grupos anteriores. 
O cómputo da fracción para completar un trienio no grupo dende o que se promociona se 
valorará a favor do grupo superior acadado. 

a).3. As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano, por un importe mínimo, cada unha 
delas, dunha mensualidade do soldo, trienios e as retribucións complementarias de destino  e 
específico. 

b) Retribucións complementarias: 

b).1. O complemento de destino correspondente ao nivel da categoría profesional que se 
desempeñe, que estará recollido na táboa de valoración de categorías, e será igual para todas 
as categorías do mesmo nivel. 

b).2. O complemento específico destinado a retribuír as condicións particulares nas que se 
desenvolve o traballo. En ningún caso poderá asignarse máis dun complemento específico a 
cada categoría. A súa contía estará determinada pola táboa de valoración de categorías. 

b).3. O complemento de produtividade destinado a retribuír o especial rendemento, a 
actividade extraordinaria e o interese ou iniciativa con que o/a traballador/a desempeñe o seu 
traballo. 

O límite global da súa contía será fixado nos orzamentos anuais. A súa asignación, que 
corresponderá á Alcaldía, realizarase conforme  criterios obxectivo de reparto e asignación 
individualizada. Os devanditos criterios serán obxecto de negociación coa representación dos 
traballadores e posterior aprobación por parte do Pleno. As cantidades que perciba cada 
empregado/a serán públicas. 

Tras a entrada en vigor do presente Convenio, as partes asinantes do mesmo se comprometen 
a iniciar, coa maior brevidade posible, un proceso de negociación dos criterios de regulación e 
reparto do Complemento de Produtividade. 

b).4. As gratificacións por servizos extraordinarios fóra da xornada laboral, que non 
poderán ser, en ningún caso, fixas na contía, nin periódicas na súa percepción. 

c)Retribución diferida. 

O Concello  poderá destinar cantidades da masa salarial que fixe nos orzamentos, ata a 
porcentaxe máxima establecida anualmente na Lei de Presupostos Xerais do Estado, logo da 
negociación colectiva, para o finanzamento de plans de pensións ou contratos de seguro 
colectivos con cobertura de continxencias de xubilacións, e cuxas cantidades terán a 
consideración de retribución diferida. 

d)Indemnización por razón de servizo 

Os/as empregados/as percibirán tamén as correspondentes indemnizacións por razón do 
servizo. 
 

Artigo 91. Indemnización por razón de servizo. 
A regulación do seu alcance e contidos correspóndese co definido no Decreto 462/2002, de 24 
de maio, e demais normas que o desenvolven e actualizan as súas contías. 
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Artigo 92. Indemnización especial. 

Defínese como tal a compensación que corresponde ao/á empregado/a polos danos, perdas ou 
gastos extraordinarios que se produzan por razón ou como consecuencia dos servizos 
encomendados. 

Excepcionalmente, o Concello poderá aboar unha indemnización especial polos danos, perdas 
ou gastos extraordinarios derivados de sinistro ou catástrofe que afecte aos/ás empregados/as 
municipais, de xeito individual ou colectivamente. 

A avaliación da contía corresponderá a Alcaldía ou, no seu, á Xunta de Goberno Local, logo de 
examinar tanto o ditame pericial oportuno como o informe da representación sindical. 

Artigo 93. Gratificación especial. 
O persoal que por necesidades do servizo se vexa obrigado a traballa-las noites dos días 24 e 
31 de Nadal, será compensado cunha gratificación especial equivalente ao dobre da 
compensación ordinaria que correspondería polo traballo realizado, que tería  consideración de 
nocturno e festivo. 
 
Artigo 94. Servizos extraordinarios 
No suposto excepcional de que, de conformidade co previsto no presente Convenio, os 
servizos extraordinarios realizados fóra da xornada laboral sexan remuneradas 
economicamente, seguiranse os seguintes criterios: 

a) Con carácter xeral, cada hora extraordinaria traballada será retribuída co valor 
dunha hora ordinaria de traballo 

b) As horas extraordinarias traballadas en horario nocturno, en domingos ou  en 
festivos retribuiranse co valor dunha hora ordinaria de traballo incrementada no 50% 

c) As horas extraordinarias traballadas en horario nocturno de domingos ou festivos 
retribuiranse co valor dunha hora ordinaria de traballo incrementada nun 100% 

A tales efectos, o valor da hora ordinaria de traballo calcularase dividindo as retribucións totais 
anuais (excluíndo produtividade e antigüidade) entre a xornada de traballo anual 

 
Artigo 95. Retribucións en situacións  de Incapacidade laboral. 
O Concello completará as percepcións dos/das empregados/as durante a situación de baixa 
por I.T. ata o 100%. 
 
Artigo 96. Actualización das contías das retribución. 
As retribucións do persoal experimentarán o incremento que a Lei de Presupostos Xerais do 
Estado fixe para o persoal ao servizo das administracións Públicas. 

 
Artigo 97. Nómina. 
Tódalas percepcións do persoal realizaranse a través da nómina, establecéndose a prohibición 
de facelo doutro xeito. O cobro da nómina deberá poder efectuarse antes do último día do mes, 
podendo derivarse responsabilidades noutro caso. A nómina, que se deriva do Libro de 
Rexistro de Persoal, deberá conter tódolos datos persoais precisos e os conceptos retributivos 
detallados en concreto, sempre de xeito claro, o importe bruto, as deducións e o importe 
líquido, procurando a maior transparencia e claridade posibles. 
 
Artigo 98. Contía das retribucións 
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1.  As retribucións básicas dos/das traballadores/as do Concello devengaranse, cada ano, na 
contía e coa periodicidade previstas, para os funcionarios da Administración Local de Galicia, 
na correspondente Lai de Presupostos Xerais do Estado. 

2. O complemento de destino dos/das traballadores/as do Concello devengarase cada ano na 
contía e coa periodicidade previstas na correspondente Lei de presupostos xerais do Estado, 
conforme ao nivel asignado a cada categoría profesional ou, no seu caso, ao grado persoal 
consolidado correspondente a cada empregado/a. 
O nivel correspondente a cada categoría será o determinado pola táboa de valoración das 
categorías vixente en cada momento e que sexa aplicable ao persoal incluído no eido de 
aplicación do presente Convenio. 

3. As contías do Complemento Específico determinaranse na táboa de valoración de 
categorías que estea vixente en cada momento e sexa aplicable ao persoal incluído no eido de 
aplicación do presente Convenio. 

 

 
SECCIÓN 2ª. A COMPENSACIÓN DO TRABALLO EN PERÍODO FESTIVO E NOCTURNO, 
CON DISTORSIÓN HORARIA, CON XORNADA PARTIDA E  CON XORNADA IRREGULAR 

 
Artigo 99. Horario nocturno e festivo 
1. Entenderase por traballo en período nocturno o efectuado entre as 10 da noite (22:00 p.m) e 
as 8 da mañá (8:00 a.m.).  

2. Entenderase por traballo en período festivo o realizado no tempo que medie entre as 22 
horas do venres e véspera de festivo e as 22 horas de cada domingo ou festivo. 

3. As horas que se realicen en horario nocturno ou festivo compensaranse mediante a súa 
retribución específica ou mediante a reducción de xornada correspondente, a elección do/da 
empregado/a. En calquera caso, a compensación en tempo de traballo tan só será posible en 
caso de que o servizo o permita, non debendo resultar prexudicada a prestación do mesmo 
(neste caso, a compensación será de tipo retributivo) 

Artigo 100. Compensación do traballo en nocturno e festivo 
Para a compensación deste tipo de traballo, serán de aplicación os seguintes criterios;  

- Para a compensación, en tempo libre, do traballo realizado en período nocturno, terase 
dereito a un descanso equivalente ao 50% da cada hora traballada nestas 
circunstancias. Para os casos en que se deba proceder á compensación económica, 
cada hora realizada en período nocturno será retribuída cun incremento do 50% sobre 
valor da hora de traballo ordinaria fixada para este suposto. 

- Para a compensación, en tempo libre, do traballo realizado en período festivo, terase 
dereito a un descanso equivalente ao 50% da cada hora traballada nestas 
circunstancias. Para os casos en que se deba proceder á compensación económica, 
cada hora realizada en período festivo será retribuída cun incremento do 50% do valor 
da hora de traballo ordinaria fixada para este suposto 

- A compensación horaria por traballos nocturnos e festivos será acumulable. 
- O valor da hora de traballo ordinaria, aplicable para o cálculo destas compensacións, 

será o resultado de dividir a suma das retribucións básicas anuais totais de cada 
categoría (excluído o concepto de antigüidade) e  o complemento de destino anual 
entre a xornada anual de traballo. 
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Artigo 101. Definición e compensación da distorsión horaria 
1. Xunto coas compensacións por traballo en festivo e nocturno, os/as traballadores/as que, 
pola natureza das súas funcións, se deban organizar en quendas variables, alternando  traballo 
en horario de mañá e tarde, recibirán unha retribución  de 30 euros mensuais, en concepto de 
distorsión horaria. Este concepto será incrementado nun 50% cando a alternancia de quendas 
sexa de mañá, tarde  e noite. 

2. Deberase garantir, dentro das posibilidades organizativas e de efectivos, que a distribución 
destas quendas se faga dun xeito equitativo entre a totalidade do persoal de cada servizo 

3. Esta compensación manterase como complemento durante os procesos de Incapacidade 
Temporal. 

4. A aplicación deste sistema compensatorio deberá depender, ineludiblemente, da prestación 
efectiva de servizos. Deste xeito, para a percepción das compensacións fixadas, deberá 
acreditarse a realización efectiva de horas de traballo baixo as circunstancias reguladas no 
presente artigo.  

5. En calquera caso, a compensación económica mensual, en concepto de distorsión horaria, 
será igual para todos/as os/as empregados/as, con independencia do número de horas 
cuantificadas, coa única esixencia de que se poida acreditar un desempeño laboral ordinario 
con alternancia de quendas. 

 

Artigo 102. Compensación por xornada partida 
O traballo en xornada partida compensarase ordinariamente mediante a reducción da xornada 
semanal ordinaria nunha hora por cada día en que se dean estas circunstancias. Dita 
compensación se realizará, preferentemente, no mesmo día ou días nos que se realice a 
xornada partida, sempre que sexa compatible coas necesidades do servizo. 

 

Artigo 103. Compensación por traballo en xornada irregular 
O persoal que, pola natureza da súa actividade, realice unha xornada irregular, segundo o 
establecido no presente Convenio, percibirá unha compensación económica consistente en 
185 euros mensuais.  

 

Artigo 104. Tramitación e xestión das compensacións 
1. A efectos de garantir unha compensación obxectiva e correcta dos servizos prestados, os 
xefes do servizos correspondentes responsabilizaranse da contabilización e certificación dos 
mesmos, garantindo a súa veracidade, e encargándose da súa remisión ao departamento de 
persoal. 

2. A tramitación das compensacións correspondentes, ben sexa en horas ou en retribución 
económica, correrá a cargo do departamento de persoal, que deberá asumir a súa 
contabilidade e rexistro, así como a supervisión da veracidade dos datos subministrados. 

3. Unha vez realizada esta tramitación administrativa, será o departamento responsable da 
xestión de nóminas o que deba facer efectivo os pagos correspondentes, incorporados nas 
retribucións mensuais ordinarias. 

4. O pago das cantidades resultantes farase a mes vencido, xunto coa nómina correspondente 

5. A compensación económica da nocturnidade, festividade, distorsión horaria, xornada partida 
e xornada irregular realizarase con cargo á produtividade. A tal efecto, dentro do conxunto de 
criterios de reparto deste complemento, deberá figurar, obrigatoriamente, o sistema de 
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compensación de nocturnidade, festividade, distorsión horaria e xornada irregular definido no 
presente artigo, con independencia daqueles outros que poidan ser fixados no marco da 
negociación colectiva e que pretendan valorar outros aspectos do desempeño laboral. 

6. As distintas compensacións establecidas para as diversas modalidades de traballo en 
período nocturno, festivo, con distorsión horaria, en xornada irregular e en xornada partida 
serán compatibles e, consecuentemente, acumulables. 

7. O persoal sometido ao réxime de especial dedicación non poderá percibir gratificacións por 
servizos extraordinarios ata acreditar o cumprimento das horas anuais adicionais establecidas 
no presente Convenio, nin percibir compensación adicional ningunha por traballo en período 
nocturno, festivo, con distorsión horaria, en xornada irregular ou en xornada partida. 
 

Artigo 105. Vixencia e revisión do sistema de compensación 
A aplicación do sistema de compensación da nocturnidade, festividade, distorsión horaria, 
xornada partida e xornada irregular, terá carácter transitorio e revisable, deixando de ter efecto 
no momento en que estas circunstancias sexan obxecto de inclusión económica no  marco da 
RPT, ou instrumento similar, ou no caso de que se fixe outro sistema específico aplicable. 
 
 

CAPÍTULO XVII. ACCIÓN SOCIAL E OUTROS DEREITOS 
 

Artigo 106. Fondo de Acción Social 
1. O Concello dotará anualmente, no seu orzamento, unha partida ou fondo para o 
financiamento de gastos de natureza social e sanitaria do todo o seu persoal.  Esta dotación da 
partida ascenderá ao 1%  da masa salarial  conxunta do persoal ao servizo do Concello de Teo 
(tanto persoal laboral como funcionario e  eventual). A dotación desta partida negociarase 
anualmente na Mesa Xeral de Negociación do Persoal do Concello de Teo. 

2. A xestión e a asignación individualizada do importe desta partida realizarase de 
conformidade co Regulamento de Acción Social que deberá ser aprobado polo Pleno, previa 
negociación na Mexa Xeral de Negociación do Persoal do Concello. 

3. Esta partida destinarase ao financiamento ou subvención daqueles conceptos e supostos 
que se determinen no Regulamento de Acción Social 
 
Artigo 107. Anticipos. 
1. O Concello determinará nas normas de xestión dos orzamentos anuais unha contía máxima, 
sobre a masa salarial anual, para a concesión de anticipos ao persoal, cos seguintes criterios: 
 

i) Os/as empregados/as municipais terán dereito a percibir anticipadamente ata o 
90% das súas retribucións mensuais brutas, que se descontará 
automaticamente na nómina do mes en que se conceda. 

j) Os/as empregados/as municipais terán dereito a percibir anticipadamente o 
importe das súas retribucións de dúas mensualidades, que se reintegrarán sen 
xuro no prazo máximo de 14 meses. 

2. A súa devolución realizarase mediante  deducción en cada nómina mensual. Por pedimento 
do/a interesado/a, os anticipos poderán amortizarse en prazos inferiores aos establecidos ou 
mediante entrega de contías a tanto alzado 
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3. A concesión dos distintos tipos de anticipos que se establecen serán compatibles entre si. 
Porén, a concesión simultánea de anticipos previstos no presente artigo obriga aos 
beneficiarios á amortización simultánea e individualizada de cada un deles. 

4. Será requisito imprescindible, para poder solicitar o anticipo salarial, que o/a traballador/a se 
atope incluído na nómina de haberes, polo menos, desde o mes anterior á formalización da 
solicitude, que a súa vinculación co Concello teña, de principio, unha duración superior ao 
período de devolución do anticipo e que non teña outro anticipo sen cancelar. 

5. No suposto de que o/a traballador/a a quen se lle outorgou un anticipo causara baixa no seu 
posto de traballo, como consecuencia da extinción da súa relación laboral, concesión de 
calquera tipo de excedencia, permiso sen soldo ou suspensión da relación laboral, con 
excepción da dimanante de incapacidade temporal ou maternidade na muller traballadora, 
deberá reintegrar as cantidades non devoltas dentro do mesmo mes en que se produza a 
mencionada baixa. 

 

Artigo 108. Asistencia xurídica e responsabilidade civil. 
1. O Concello garantirá a prestación de asistencia xurídica a todo o persoal que a precise por 
razón de conflitos con terceiros derivados da prestación do servizo. 

2. Así mesmo, o Concello asumirá as posibles responsabilidades civís que puidesen derivarse 
da prestación do servizo dos/das empregados/as municipais, agás nos casos de neglixencia 
debidamente probada. Para estes efectos, o Concello poderá subscribir unha póliza de seguro 
que garanta unha cobertura adecuada por este concepto. 
 
Artigo 109. Seguro de accidentes 
O Concello concertará unha póliza de seguro colectivo de accidentes para os/as 
traballadores/as municipais, que cubra os riscos de morte e invalidez, garantindo, cando 
menos, os seguintes capitais: 
 

a) Morte por accidente.........   30.000 euros 
b) Invalidez total.........    30.000 euros 
c) Invalidez parcial .........    segundo baremos 

 
O incumprimento do disposto no presente artigo suporá a obriga do Concello de asumir 
subsidiaria e directamente as indemnizacións establecidas en cada caso. 
 
Artigo 110. Segunda actividade. 
1. A segunda actividade é unha situación administrativa especial que ten por obxecto 
fundamental garantir unha adecuada aptitude psicofísica dos/das traballadores/as mentres 
permanezan en activo, asegurando a eficacia no servizo. 

2. Na situación de segunda actividade permanecerase ata o pase á xubilación ou a outra 
situación, que non poderá ser a de servizo activo, agás no caso de que a causa de pase á 
situación de segunda actividade fose a insuficiencia das aptitudes psicofísicas e a mesma teña 
desaparecido, suposto no que o/a traballador/a deberá reintegrarse ao seu posto de orixe. 

3. En función da dispoñibilidade de persoal e das necesidades orgánicas e funcionais do 
Concello, os/as traballadores/as que pasen á situación de segunda actividade poderán ocupar 
aqueles postos de traballo que o Concello sinale na relación de postos de traballo, previa 
negociación. 

4. As causas polas que se poderá pasar a segunda actividade son as seguintes: 
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a) No caso dos membros da Policía Local, servizos de protección civil e extinción de 
incendios, conforme aos criterios estipulados pola normativa de referencia de cada un 
destes colectivos. En todo caso, en ausencia de normativa específica, será de 
aplicación o establecido para a segunda actividade do persoal da Policía Local de 
Galicia. 

b) Por insuficiencia das aptitudes psico-físicas, cando o/a traballador/a estea incapacitado 
para o exercicio da súa función habitual, sempre que non sexa causa de xubilación 
anticipada por incapacidade permanente. Neste caso, o pase a segunda actividade 
requirirá do exame da corresponde comisión de valoración de incapacidades ou tribunal 
médico. 

5. Durante o pase a segunda actividade, o/a traballador/a que ocupe destino percibirá as 
retribucións que viña percibindo no momento do seu paso á situación de segunda actividade,  
ademais das específicas inherentes ao posto de traballo que desempeñe e, se procede, o 
complemento de produtividade. 

 
Art. 111. Xubilación. 
1. A xubilación do persoal municipal poderá ser: 
a) Voluntaria, a solicitude do/a interesado/a. 
b) Forzosa, ao cumprir a idade legalmente establecida. 
c) Pola declaración de incapacidade permanente para ou exercicio das funcións propias da súa 
categoría profesional, ou polo recoñecemento dunha pensión de incapacidade permanente 
absoluta ou, incapacidade permanente total, en relación co exercicio das funcións da súa 
categoría. 
d) Parcial. De acordo co establecido nos apartados 2 e 4. 

2. Procederá a xubilación voluntaria, a solicitude do interesado, sempre que o/a traballador/a 
reúna os requisitos e condicións establecidos no Réxime Xeral da Seguridade Social que lle 
sexa aplicable 

3. A xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o/a traballador/a os sesenta e cinco 
anos de idade. 
Non obstante, e de conformidade cos termos establecidos ao respecto pola normativa de 
aplicación, os/as empregados/as poderán solicitar a prolongación no servizo activo, como 
máximo, ata os setenta anos. A solicitude de prolongación deberá ser resolta, de forma 
motivada, por parte do Concello 

4. Procederá a xubilación parcial, a solicitude do interesado, sempre que o/a traballador/a 
reúna os requisitos e condicións establecidos no Réxime Xeral da Seguridade Social que lle 
sexa aplicable 
 
Artigo 112. Xubilación Parcial. 
Nos casos en que os/as empregados/as interesados/as cumpran  cos requisitos e condicións 
xerais establecidos no Réxime de Seguridade Social aplicable, poderán acceder a xubilación 
parcial nos seguintes termos: 

a) O/a empregado/a concertará co Concello un contrato a tempo parcial, polo que aquel 
reduza a súa xornada e salario entre un mínimo do 25% e o 85% de máximo. Estas 
porcentaxes entenderanse referidas a unha xornada de traballo dun empregado a 
tempo completo comparable. 
O contrato a tempo parcial do/da empregado/a que se xubila formalizarase por escrito 
en modelo oficial, no que figurará os elementos propios do contrato nesta modalidade, 
así como a xornada realizada con anterioridade e a resultante da reducción de xornada, 
e as características do posto de traballo a desempeñar polo relevo. 
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O contrato a tempo parcial non suporá perda de dereitos adquiridos e da antigüidade do 
traballador. 

b) Se o traballador/a accede a esta xubilación parcial con menos de 65 anos de idade sen 
que, a tales efectos, se teñan en conta as bonificacións ou anticipacións de idade de 
xubilación correspondentes, a empresa concertará simultaneamente un contrato de 
relevo, con un/unha desempregada ou empregado/a con contrato de duración 
determinada no Concello, cuxo obxecto será substituír a xornada de traballo deixada de 
prestar polo/pola traballador/a que accede a esta situación. 
O posto de traballo de relevo poderá ser o mesmo ou similar, entendendo por tal o 
desempeño de tarefas do mesmo subgrupo, ou grupo de non existir este, ou categoría 
equivalente. Terá unha duración igual ao tempo que falte para a xubilación do/da 
empregado/da substituído/a, e será prorrogable, por períodos anuais, se este 
permanece despois da idade de xubilación ata que esta se produza. 
 

Artigo 113. Xubilación anticipada. Incentivos por xubilación. 
1. Co fin de favorecer o proceso de renovación de persoal incentivarase a xubilación, de xeito 
especial daquelas prazas declaradas a extinguir, en segunda actividade, ou naquelas 
circunstancias nas que as condicións psicofísicas do/da empregado/a o aconsellen. 

2. Os requisitos para esta incentivación serán: 

a) Ser empregado/a de natureza fixa no Concello e estar en situación de servizo activo. 

b) Non estar inmerso en causa de expediente disciplinario ou pendente de sanción. 

c) Cumprir os requisitos legais de dereito a percibir pensión de xubilación. 

3. En atención á idade, en concepto de incentivo por xubilación anticipada, abonaranse 
retribucións mensuais íntegras na seguinte escala: 
 
 

Idade de Xubilación Incentivo 

60 anos 30 
mensualidades 

61 anos 25 
mensualidades 

62 anos 20 
mensualidades 

63 anos 15 
mensualidades 

64 anos 10 
mensualidades 

65 anos 5 mensualidades 
 

4. O persoal terá dereito a percibir os incentivos sinalados, en caso de morte, nos supostos en 
que esta situación non estea cuberta por outra póliza que poida ter subscrita o Concello de 
Teo. Neste caso, os perceptores serán as persoas que legalmente teñan recoñecida a 
capacidade para a percepción das devanditas contías. 

5. Para garantir o pagamento dos incentivos, o Concello poderá subscribir unha cobertura de 
seguro colectivo, ou no seu defecto, responder directamente dos mesmos. 

6. As solicitudes deberán presentarse cun mes de antelación á data prevista para a xubilación, 
e o abono das cantidades condicionarase á baixa efectiva no cadro de persoal. 
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7. Ós efectos de ditos premios deberán contarse a partires da data de solicitude do/da 
traballador/a, coa aportación da documentación precisa para a tramitación do expediente. 

8. Os/as empregados/as municipais poderán acumular ás vacacións anuais correspondentes 
ao último ano previo á data da súa xubilación un permiso retribuído de 1 día natural por cada 
ano de servizos prestados ao Concello 
 

 
CAPÍTULO XVIII. FORMACIÓN  

 
Artigo 114.  Principios xerais. 
O Concello recoñece como principio básico da súa política de recursos humanos o valor 
fundamental da formación continua, como eixo fundamental da mellora dos servizos que presta 
e do dereito individual á progresión profesional dos/das empregados/as municipais. 
A formación constitúe o instrumento esencial da adquisición de novas competencias e permite 
a mellora da cualificación profesional necesaria para a mellora dos obxectivos de eficiencia, 
eficacia e calidade, que inspiran a actuación pública, e da planificación de recursos humanos, 
tal como se recoñece no capítulo IX deste Convenio. 
No aspecto individual, constituirá un elemento esencial, non só do recoñecemento na carreira 
profesional, se non que tamén servirá de base para a promoción nos supostos que recolle este 
Convenio. 

 
Artigo 115. Plans de formación. 
1. De xeito xeral o Concello contará, como base para a política de formación, cun Plan de 
formación continua, ou establecerá a súa adhesión a plans agrupados que permitan acadar os 
fins da formación. A tal efecto deberán terse en conta as actividades que, con carácter xeral, se 
desenvolven noutras Administracións Públicas, e de xeito especial, nas da Comunidade 
Galega. 

2. O Plan de formación do Concello de Teo, de existir, ou no suposto da súa participación 
activa na elaboración doutros plans, deberá fixar, como mínimo. 

- Os obxectivos de carácter xeral de dito plan, así como os fixados para as diferentes 
areas de xestión de servizos municipais, así como o presuposto dos mesmos. 

- Os obxectivos, modalidade formativa, descrición, destinatarios, sistemas de selección, 
que respectarán o principio de igualdade, de cada acción formativa a desenvolver, 
incluíndo aos responsables das mesmas, sexan persoas física ou xurídicas. 

- O ámbito temporal do plan e os calendarios de execución das accións formativas. 
 

Artigo 116. Acceso á formación. 
Os/as empregados/as do Concello terán a posibilidade de acceso á formación establecida nos 
plans de formación municipais ou nos que estea acollido. A estes efectos disporá dun crédito 
de 40 horas anuais, que terán a consideración de xornada efectiva de traballo. 
Complementariamente, o Concello permitirá, respectando as necesidades do servizo, a 
asistencia do persoal a seminarios ou en encontros de profesionais. Cando o contido destas 
accións o aconsellen, a súa asistencia poderá imputarse como xornada de traballo e ser 
sufragada polo Concello. 

 
 
 

CAPÍTULO XIX. SAÚDE E SEGURIDADE 
 

 
Artigo 117. Criterios xerais 
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1. Aos efectos de prevención, seguridade e saúde laboral, será de aplicación no Concello a Lei 
31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos laborais e demais normativa vixente, ao 
respecto, en cada momento. 

2. A acción en saúde laboral debe estar dirixida á prevención e ao control dos riscos nos 
lugares de traballo. 
 
Artigo 118. Funcións de prevención. 
1. A Alcaldía designará a un ou varios/as empregados/as municipais para ocuparse da 
actividade de prevención de riscos profesionais. Para estes efectos será oída a representación 
sindical. 
2. As funcións dos responsables de prevención axustaranse ao disposto no artigo 31 da Lei de 
prevención de riscos laborais e restante normativa vixente, ao respecto, en cada momento 
 
 
Artigo 119. Consulta e participación. 
1. O exercicio da función de participación en materia preventiva levarase a cabo a través dos 
delegados de persoal, conforme aos criterios establecidos na normativa de riscos laborais 
vixente en cada momento. 

2. A representación sindical terá dereito a participar nos procesos de determinación das 
cuestións relacionadas coa prevención de riscos laborais. 
 
 
Artigo 120. Comité de seguridade e saúde. 
1.  O Comité de Seguridade e Saúde é o órgano paritario e colexiado de participación, 
destinado á proposta e consulta regular e periódica dos plans, programas e á avaliación de 
prevención de riscos nas Administracións Local. 

2. Constituirase un único Comité de Seguridade e Saúde no ámbito do persoal funcionario e 
laboral ao servizo do Concello, que estará integrado polos delegados de prevención, ou outro 
persoal, designados nos ditos ámbitos, e por representantes do Concello, en número non 
superior ao de delegados. 

3.  A constitución do Comité de Seguridade e Saúde farase proporcionalmente ao número de 
efectivos do persoal funcionario e laboral existente. 

4.  Nas reunións do Comité poderán participar, con voz pero sen voto, os delegados sindicais e 
os responsables técnicos. 

5.  O Comité reunirase trimestralmente, e sempre que o solicite algunha das representacións 
neste. 

6. O Comité adoptará as súas propias normas de funcionamento. 
 
 
Artigo 121. Delegados de prevención. 
1. Os delegados de prevención, ao abeiro do disposto no artigo 35.4 da Lei de prevención de 
riscos laborais, e restante normativa de aplicación, serán designados  polos representantes do 
persoal. 

2. A designación dos delegados de prevención deberá realizarse entre os/as empregados/as 
municipais. 

3. O número de delegados de prevención que poderán ser designados no Concello axustarase 
á escala establecida no artigo 35.2 da Lei de prevención de riscos laborais e restante normativa 
de aplicación. 
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4. O tempo utilizado polos delegados de prevención para o desempeño das funcións previstas 
no artigo 36 da Lei de prevención de riscos laborais, será considerado como de exercicio de 
funcións de representación.  
Os/as empregados/as designados como delegados de prevención, que non gozaran de ningún 
tipo de crédito horario, a partir da súa designación contarán co mesmo crédito horario que os 
delegados sindicais. 

5. Os órganos competentes proporcionarán aos delegados de prevención os medios e a 
formación en materia preventiva que resulten necesarios para o exercicio das súas funcións. 

6. A formación deberá ser facilitada pola Administración, polos seus medios, ou mediante 
concerto con organismos ou entidades especializadas na materia. 

7. O tempo dedicado á formación en materia de prevención de riscos será considerado como 
tempo de traballo, e o custo da súa asistencia asumido polo Concello, cando se trate de cursos 
programados ou autorizados polo correspondente órgano municipal e sexan de asistencia 
obrigada. 

 
Artigo 122. Protección da saúde. 
1. O Concello garantirá a correcta vixilancia da saúde de todos os/as seus/súas 
traballadores/as, por medio das probas e exames médicos previstos neste artigo. 
2. As probas e exames médicos serán acordes ás funcións que se realizan en cada categoría, 
diferenciándos en funcións dos riscos específicos dos respectivos postos de traballo. As probas 
médicas serán, por iso, específicas e repetiranse coa periodicidade suficiente para detectar 
posibles alteracións. 

3. Os exames médicos serán voluntarios, agás aqueles imprescindibles para avaliar os efectos 
negativos das condicións de traballo sobre a saúde, para protexer a saúde, ou se, polas 
características do posto de traballo, a saúde do/da traballador/a puidera constituír un perigo 
para si mesmo, para os demais traballadores/as ou para outras persoas. 

4. A periodicidade das probas será como mínimo anual, podendo ser menor se o caso o 
require. 

5. O resultado das probas terá carácter persoal e privado, polo que o seu uso e difusión 
suxeitarase ao previsto na normativa vixente sobre esta materia. 

6. As probas e exames efectuaranse, de ser posible, dentro da xornada laboral. O tempo 
empregado será o estritamente necesario, incluíndo o de desprazamento, e considerarase para 
todos os efectos como tempo efectivo de traballo no caso das probas de carácter obrigatorio. 
Nestes suposto os gastos de transporte correrán a cargo do Concello. 

7. No suposto de probas ou exames obrigatorios efectuados fóra da xornada laboral o tempo 
empregado nos mesmos será compensado deducíndose da súa xornada laboral. 
 
Artigo 123. Saúde pública. 
1. O Concello desenvolverá as accións e medidas en materia de seguridade e saúde laboral 
que sexan necesarias para lograr unhas condicións de traballo que non afectan a saúde 
dos/das traballadores/as. 

2. A formulación destas accións e medidas deberán estar encamiñadas a lograr unha mellora 
da calidade de vida e ambiente de traballo, a desenvolver obxectivos de promoción e defensa 
da saúde, mellora das condicións de traballo, potenciación das técnicas preventivas como 
medio para a eliminación de riscos na súa orixe,  a participación sindical nos centros de 
traballo, e a dotarse dunha planificación preventiva de acordo coa Lei de prevención de riscos 
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laborais. Os representantes dos traballadores/as  participarán e velarán polo seu cumprimento 
en todo momento. 

3. As técnicas preventivas deberán tender á eliminación do risco para a saúde da persoa 
traballadora, desde a súa propia xeración, tanto no que afecta ás operacións que se realicen 
como aos elementos empregados no proceso. 

4. A formación en materia de saúde laboral e o adestramento profesional é un dos elementos 
esenciais para a mellora das condicións de traballo e seguridade: as partes asinantes do 
presente Convenio significan a importancia da formación como elemento de prevención e 
comprométense, así mesmo, a realizala de forma eficiente. 
 
Artigo 124. Roupa de traballo. 
1. O Concello facilitará a todo o persoal ao seu servizo, de acordo co Comité de Empresa, a 
roupa de traballo e calzado profesional homologado e de uso obrigatorio. Tamén facilitará os 
equipos de protección individual axeitados para o desempeño das súas funcións, cando as 
condicións e a natureza do traballo o requiran. 

2. Os equipos de protección individual deberán empregarse cando os riscos non se poidan 
evitar ou non se poidan limitar por medios técnicos de protección colectiva ou mediante 
medidas, métodos ou procedementos de organización do traballo. Os equipos de protección 
individual repoñeranse sempre que sexa preciso. 

3. O Concello facilitará cada ano, naqueles postos que resulte preciso, un equipamento 
completo de inverno e outro de verán, que serán entregados en outubro e maio 
respectivamente. No caso de rotura dalgún dos elementos do equipo, este será substituído. 
 
Artigo 125. Formación dos traballadores e traballadoras. 
1. O Concello de Teo, directamente, ou a través dun servizo externo, impartirá aos/ás 
seus/súas traballadores/as a formación teórica, e práctica, suficiente e axeitada en materia 
preventiva, especifica dos riscos propios do seu posto de traballo ou función, tanto no momento 
da súa contratación como cando se produzan cambios nas súas funcións. 

2. Esta formación tamén será impartida cando se introduzan novas tecnoloxías ou cambios nos 
equipos de traballo e repetirase periodicamente, de ser necesario. 

3. A formación referida neste artigo impartirase sempre dentro da xornada de traballo. No caso 
de non ser posible, o tempo investido será descontado da mesma. 
 
Artigo 126. Plan de Prevención de Riscos Laborais 
1. O Concello de Teo elaborará e aprobará un plan de prevención de riscos laborais, segundo o 
establecido no artigo 16 da Lei de prevención de riscos laborais e restante normativa de 
aplicación. 

2. O dito plan incluirá en todo caso: 

- A política de seguridade e saúde laboral do Concello. 

- Os responsables da organización da prevención de riscos laborais. 

- As funcións dos responsables da organización da prevención de riscos laborais. 

- Plans de emerxencias. 

- Avaliacións de risco. Procedementos de realización, aprobación e establecemento 

de medidas correctoras. 

- Actuacións no caso de accidentes laborais. 
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- Formación e sensibilización do persoal do Concello en materia de prevención de 

riscos laborais. 

- Revisión periódica do propio plan. 

 
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 

 
 
Disposición adicional primeira. Revisión de condicións de traballo. 
As disposicións previstas no presente Convenio en relación co réxime retributivo, carreira 
profesional, promoción interna, provisión de postos de traballo e avaliación do desempeño do 
persoal municipal serán revisadas para adaptalas ao que, para estes efectos, estableza a Lei 
da Función Pública Galega, en desenvolvemento da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto 
Básico do Empregado Público. 
 
Disposición adicional segunda. Consolidación do Emprego Temporal  
O Concello poderá realizar convocatorias extraordinarias para a consolidación de prazas ou 
postos de carácter estrutural, que se atopen dotadas orzamentariamente, e que estean a ser 
desempeñadas por persoal temporal e interino con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2005. Os 
criterios xerais aplicables ao desenvolvemento destes  procesos, que, en todo caso, deberán 
adaptarse ao establecido na normativa de aplicación, serán obxecto da oportuna negociación 
coa representación dos/das traballadores/as 

Os procesos de consolidación de emprego se regularán en base aos seguintes criterios 
básicos: 

a) De non dispor de instrumentos de ordenación de recursos humanos, o Concello 
comprométese a elaborar e aprobar no prazo máis breve posíbel unha Relación de 
Postos de Traballo ou instrumento organizativo similar, no que se  garantirá a 
participación do persoal, e que servirá de referencia para determinar os postos 
estruturais. 

b) Son procesos extraordinarios que só poderán ser desenvolvidos coa finalidade, 
características e alcance establecidos neste Convenio e na normativa de aplicación 

c) Os procesos garantirán os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade. 

d) O contido das probas relacionarase coas tarefas e funcións habituais a desenvolver nos 
postos ou prazas obxecto de consolidación 

e) Os procesos selectivos terán carácter aberto e garantirán a libre concurrencia, sen 
prexuízo do establecido para a promoción interna e das medidas de discriminación 
positiva previstas neste Convenio e a normativa de aplicación. 

f) Na fase de concurso poderá valorarase, entre outros méritos, o tempo de traballo 
prestado nas Administracións Públicas e a experiencia nos postos ou prazas obxecto de 
convocatoria. En calquera caso, a valoración de méritos, que só se aplicará aos 
aspirantes que superasen a fase de oposición, só poderá outorgar unha puntuación 
proporcionada que non determinará, por sí mesma, o resultado do proceso selectivo. 

g) Procurarase facilitar ao persoal, dentro dos plans de formación, ou a través de plans 
específicos, formación axeitada para a superación dos procesos de consolidación. 

 
Sen prexuízo da clasificación profesional establecida para cada posto de traballo ou categoría, 
no grupo salarial correspondente, ao persoal incluído nos procesos de consolidación das 
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prazas esixiráselles, para o ingreso, a mesma titulación que a esixida para o acceso á 
contratación temporal na mesma categoría profesional. 

 

Disposición adicional terceira. Funcionarización de persoal laboral 
1. Os procesos de funcionarización terán como obxectivo regularizar aquelas situacións nas 
que tarefas e funcións que, segundo a normativa vixente, deberían de ser prestadas por 
persoal funcionario, estean a ser desempeñadas por persoal laboral.  

2. Os procesos de funcionarización respectarán os seguintes aspectos básicos, con 
independencia daquelas outras cuestións e criterios que, en aplicación da normativa vixente, 
deban de ser respectados en cada momento.  

a) Os procesos de funcionarización regularanse polas bases específicas da convocatoria, 
que serán obxecto de negociación coa representación dos/das traballadores/as. 

b) Poderán participar nos procesos o persoal laboral fixo que desempeñe funcións propias 
de persoal funcionario, e reúnan os requisitos xerais de acceso ao emprego público 
establecidos no presente Convenio e na normativa aplicable. 

c) Procurarase facilitar ao persoal, dentro dos plans de formación, ou a través de plans 
específicos, formación axeitada para a superación dos procesos de funcionarización 

 
Disposición Adicional Cuarta. Singularización dos postos de traballo. 
Sen prexuízo da potestade de organización dos órganos da Corporación Municipal, no prazo 
de dous anos dende a entrada en vigor do presente Convenio, o Concello de Teo procederá, 
no ámbito dunha Relación de Postos de Traballo ou instrumento similar de xestión de recursos 
humanos, á ordenación do cadro de persoal, mediante a singularización dos postos de traballo 
que estean a desempeñar funcións de coordinación, responsabilidade ou xefatura dentro dos 
servizos ou unidades administrativas do Concello. 
Os postos de traballo singularizados serán cubertos mediante convocatoria pública, polos 
mecanismos de provisión de postos previstos na lexislación vixente para o persoal funcionario 
da Administración Local. 
 
Disposición Adicional Quinta. Plan de Igualdade 
O Concello de Teo asume como principio reitor da súa actuación a igualdade de trato e 
oportunidades entre homes e mulleres. Non existirá entre os/as traballadores/as dun ou outro 
sexo diferenza algunha, por razón de xénero, en materia retributiva, de clasificación 
profesional, de sistema de traballo ou de xornada. Durante a vixencia do Convenio o Concello 
de Teo adoptará medidas concretas para lograr a efectividade deste principio. 
O Concello comprométese a cumprir estritamente coa Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para a igualdade efectiva de mulleres e homes; en especial, todo o recollido no Título IV da Lei, 
que recolle o dereito ao traballo en igualdade de oportunidades. 
O Concello e a representación legal dos/das traballadores/as elaborarán un plan de igualdade. 
O devandito plan fixará os obxectivos concretos de igualdade a acadar, as estratexias e 
prácticas a adoptar para a súa consecución, así como o establecemento de sistemas eficaces 
de seguimento e avaliación dos obxectivos fixados. Para a consecución deses obxectivos, o 
plan de igualdade deberá contemplar, entre outras, as materias de acceso ao emprego, 
clasificación profesional, promoción e formación, retribucións, ordenación do tempo de traballo 
para favorecer, en termos de igualdade entre mulleres e homes, a conciliación laboral, persoal 
e familiar, e prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo. 
A tal efecto, crearase unha comisión de traballo para a igualdade de trato formada por tres 
membros en representación do comité de empresa e delegados de funcionarios e outros 3 
membros en representación do Concello. 
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Disposición Adicional Sexta. Promoción interna dos operarios: 
Previa solicitude das persoas interesadas, a partir da data de aprobación do presente Convenio 
Colectivo, o persoal municipal que ocupe prazas en propiedade de operario (ou anterior 
categoría de peón), con 1 ano de antigüidade recoñecida no Concello de Teo, integrarase na 
categoría profesional de operario especialista, con efectos económicos do mes seguinte ao da 
data da solicitude. 
 
 
Disposición Adicional Sétima. Creación de prazas  para a regularización de situacións 
laborais e  cumprimento de requerimentos legais 
No cadro de persoal do ano 2010, e seguintes, iranse incorporando, na medida das 
dispoñibilidades orzamentarias, todas aquelas prazas que respondan á unha regularización 
puntual de situación laborais concretas ou ao cumprimento de obrigas legais existentes. En 
calquera caso, estas prazas deberán ser reservadas para a súa cobertura por promoción 
interna e, só no caso de que non poidan ser cubertas cos efectivos existentes no propio 
Concello, deberán ser ofertadas para acceso libre. 

Disposición adicional oitava.  Actualización das contías das retribucións. 
Durante o período de vixencia do presente Convenio, as retribucións establecidas no mesmo 
experimentarán o incremento que determine a lexislación do Estado para o persoal o servizo 
das Administracións Públicas, sen prexuízo das adecuacións necesarias para asegurar que as 
asignadas a cada posto de traballo garden relación con contido, especial dificultade técnica, 
dedicación, responsabilidade, perigosidade ou penosidade do mesmo, así como as que se 
deriven do grado de consecución dos obxectivos fixados e do resultado individual da súa 
aplicación.  

En todo caso, durante a vixencia do presente Convenio Colectivo, o Concello de Teo 
comprométese a que o poder adquisitivo dos salarios do persoal ao seu servicio non se vexa 
diminuído por mor da desviación do Índice de Prezos ó Consumo, en relación coas revisións 
salariais derivadas da cláusula anterior. 

 
Disposición adicional novena. Homologación das condicións retributivas do persoal 
municipal. 
As partes que asinan este Convenio Colectivo, ó tempo que consideran o importante esforzo 
económico realizado na equiparación retributiva do persoal laboral co persoal funcionario do 
Concello, por mor da valoración dos postos de traballo que deu lugar ás táboas retributivas que 
forman parte como anexos do presente Convenio, conveñen en continuar avanzando nos 
sucesivos procesos de negociación colectiva na liña agora iniciada, cara a homologación total 
das condicións retributivas de todo o persoal municipal, atendendo ó principio universal de “a 
igual traballo igual salario”.  

Todo o exposto, sen prexuízo do mantemento dos equilibrios retributivos que agora se 
establecen entre as distintas categorías do persoal laboral 

 

Disposición Adicional Décima; Integración profesional das prazas e persoal existentes 
no momento da entrada en vigor do Convenio Colectivo 
Coa entrada en vigor do Convenio Colectivo faise necesaria a definición dun sistema que 
permita o encadramento das prazas de persoal laboral actualmente existentes, e dos seus 
respectivos ocupantes, dentro do cadro de grupos e categorías profesionais vixentes trala 
entrada en vigor deste documento. Co fin de facilitar  este encadramento que, en calquera 
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caso, deberá respectar os dereitos laborais adquiridos con anterioridade polos/as 
traballadores/as implicados, e co obxecto de clarificar a clasificación profesional do cadro de 
persoal laboral trala entrada en vigor do Convenio Colectivo, as partes asinantes do mesmo 
acordaron aplicar o sistema de integración que se define na presente disposición. Esta 
integración baséase na titulación requerida nos procesos selectivos de ingreso, tal e como se 
especifica no apartado de clasificación profesional do presente Convenio, que determinará o 
grupo de pertenza, así como na realidade funcional e  características profesionais das prazas 
existentes, sendo o seu obxectivo fundamental o encadramento no grupo e categoría 
profesional que máis se adapte a estas circunstancias, de conformidade cos criterios que a 
continuación se sinalan; 
 
Pasarán a integrarse no Grupo A1, Categoría de Técnico Superior, os/as traballadores/as 
que no momento da entrada en vigor do Convenio ocupen prazas de;  

Técnico Local de Emprego 
Psicólogo/a 
Avogado/a CIM 
Normalizador/a Lingüístico 
 
Pasarán a integrarse no Grupo A2, Categoría de Técnico Medio, os/as traballadores/as e que 
no momento da entrada en vigor do Convenio ocupen prazas de;  

Traballador/a Social 
Educador/a Familiar 
Orientador/a Laboral 
Arquitecto Técnico 
Animador/a Cultural 
 
Pasarán a integrarse no Grupo B, Categoría de Técnico Especialista, os/as traballadores/as 
que no momento da entrada en vigor do Convenio ocupen prazas de;  

Animador/a Deportivo 
Técnico Informático 
Técnico Medio Ambiente 
Técnico de Educación e Dinamización Xuvenil 
Alfabetizador/a dixital 
Bibliotecario/a 
 
Pasarán a integrarse no Grupo C2, Categoría de Auxiliar Administrativo, os/as 
traballadores/as que no momento da entrada en vigor do Convenio ocupen prazas de;  

Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Arquivo e Biblioteca 
Coordinador Actividades Deportivas 
Telefonista 
 
Pasarán a integrarse no Grupo C2, Categoría de Encargado-Capataz, os/as traballadores/as 
que no momento da entrada en vigor do Convenio ocupen prazas de;  

Encargado/a Servizos Municipais 
Encargado/a Servizos Básicos 
Capataz/a Protección Civil 
 
 
Pasarán a integrarse no Grupo C2, Categoría de Oficial, os/as traballadores/as que no 
momento da entrada en vigor do Convenio ocupen prazas de;  
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Peón Protección Civil  
Oficial Albanelería 
Tractorista 
Operario Servizos  múltiples 
 
Pasarán a integrarse no Grupo C2, Categoría de Oficial de Servizos Varios, os/as 
traballadores/as que no momento da entrada en vigor do Convenio ocupen prazas de;  

Operario de mantemento e dinamización de instalacións deportivas 
 
 
Pasarán a integrarse no Grupo C3/A.P., Categoría de Operario, os/as traballadores/as que no 
momento da entrada en vigor do Convenio ocupen prazas de;  

Peón servizos básicos 
Peón obras municipais 
Limpador/a 
 
Corresponderalle á Comisión Paritaria de Control e Seguimento o estudo, análise e proposta 
de resolución daquelas reclamacións que, en aplicación do regulado no presente Convenio, 
poidan existir respecto da integración profesional de determinadas prazas ou traballadores/as. 

 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 

Disposición Transitoria Primeira. Implantación do novo sistema educativo 
En tanto non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios a que se refire o 
artigo 76 da Lei 7/ 2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, para o 
acceso aos grupos de clasificación definidos neste Convenio seguirán sendo válidos os títulos 
universitarios oficiais vixentes á entrada en vigor do propio Estatuto Básico do Empregado 
Público. 

En base ao disposto na disposición transitoria terceira da Lei 7/2007, de 12 de abril, do 
Estatuto Básico do Empregado Público, será de aplicación, co carácter transitorio estipulada na 
mencionada disposición, o modelo de equiparación sinalado a tal efecto para os grupos 
profesionais existentes con anterioridade á entrada en vigor desta normativa, sen prexuízo das 
modificacións que proceda realizar como consecuencia do desenvolvemento normativo que 
sexa de aplicación para o persoal funcionario ao servizo da Administración Local de Galicia. 
 
 
 
Disposición Transitoria Segunda. Regularización de Prazas que desempeñan funcións 
de superior categoría 
Téndose constatado, por parte dos asinantes do presente Convenio, a existencia dunha serie 
de prazas de persoal laboral que están a  asumir funcións propias dunha categoría profesional 
superior, e considerando a necesidade  de que tales funcións sigan a ser desempeñadas, para 
unha adecuada prestación dos servizos municipais, asúmese o deber de normalizar esta 
situación, mediante a transformación das prazas necesarias para a cobertura e satisfacción das 
devanditas necesidades funcionais, na medida que se vaian cumprindo os requisitos esixibles 
para tal proceso. A cobertura destas prazas deberá reservarse, en todo caso, para procesos de 
promoción interna, conforme aos criterios establecidos no presente Convenio ao respecto 
desta modalidade de carreira profesional. 
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As prazas que resulten vacantes tras a realización dos devanditos procesos de promoción 
interna serán obxecto de amortización, salvo que a súa existencia siga sendo necesaria para 
unha prestación efectiva dos servizos municipais. 
A fixación das prazas a incorporar no cadro de persoal, co obxecto de normalizar as 
problemáticas funcionais reseñadas, e cuxa cobertura se reservará á promoción interna, así 
como a determinación das súas características profesionais, serán obxecto de tratamento no 
marco da negociación colectiva. 
Non obstante, e mentres non se teña normalizado esta situación, téndose rematado os 
procesos de promoción interna sinalados, acórdase que ás prazas que a continuación se 
sinalan, en cuxo desenvolvemento profesional se constata un desempeño de funcións de 
superior categoría, lles sexan asignadas as retribucións complementarias propias desta 
categoría superior, segundo a valoración económica fixada no presente convenio, no seu 
anexo II, e conforme aos criterios que a continuación se sinalan:  
 
As prazas sinaladas a continuación, que tras a entrada en vigor do Convenio Colectivo, 
quedarán integradas no grupo C2., categoría de Encargado-Capataz, na medida que asumen 
funcións propias da categoría de Encargado Xeral, e ata o momento en que dita deficiencia 
funcional sexa obxecto de normalización, mediante os procesos de promoción interna arriba 
sinalados, pasarán a percibir as retribucións complementarias (específico e destino) fixadas no 
anexo II para a categoría de Encargado Xeral. 

- Encargado/a Servizos Municipais 
- Encargado/a Servizos Básicos 
- Capataz/a Protección Civil 

 

As prazas sinaladas a continuación, que tras a entrada en vigor do Convenio Colectivo, 
quedarán integradas no grupo C2., categoría de Auxiliar Administrativo, na medida que asumen 
funcións propias da categoría de Administrativo, e ata o momento en que dita deficiencia 
funcional sexa obxecto de normalización, mediante os procesos de promoción interna arriba 
sinalados, pasarán a percibir as retribucións complementarias (específico e destino) fixadas no 
anexo II para a categoría de Administrativo. 

- Auxiliar Administrativo 
- Auxiliar de Arquivo e Biblioteca 
- Coordinador Actividades Deportivas 

 
 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

Disposición Final Primeira. Entrada en vigor 
O presente Convenio entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación oficial. En calquera 
caso, a vixencia daquelas cuestións relativas a materias retributivas e que supoñan unha 
variación da situación anterior á entrada en vigor deste texto, comezarán a surtir efectos xunto 
co exercicio orzamentario de 2010, e polo tanto, con data de 1 de xaneiro dese ano. 
 

 
Teo, 15 de xaneiro de 2010 

 
ANEXO I 

 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

 
GRUPO PROFESIONAL CATEGORÍA PROFESIONAL 
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Grupo A1 Técnico superior 
Grupo A2 Técnico Medio 
Grupo B Técnico Especialista 

Encargado Xeral Grupo C1 
Administrativo 
Auxiliar administrativo 
Capataz-Encargado 
Oficial 

Grupo C2 

Oficial Servizos Varios 
Operario Especialista Grupo C3/A.P. 
Operario 

 
 

ANEXO II 
 

TÁBOAS DE VALORACIÓN DAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS; VALORACIÓN DE 
COMPLEMENTO DE DESTINO E COMPLEMENTO ESPECÍFICO 

 
TÁBOA VALORACIÓN DESTINO 

 
 
 

TÁBOA VALORACIÓN ESPECÍFICO 
 

CALCULO COMPLEMENTO ESPECIFICO DAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS 

RESPONSABILID 

FUN.  REL. OU. D. TEC DISPONIB PER. PEN. 

DENOMINACION PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS 

 P
TO

S.
 

 R
ED

O
N

D
 

EU
R

O
S 

TECNICO SUPERIOR 72 48 400 0 22 108  650  650  10.400,00 
TECNICO MEDIO 60 48 320 0 22 108  558  575  9.200,00 
TECNICO ESPECIALISTA 48 48 280 0 22 126  524  525  8.400,00 
ADMINISTRATIVO  36 84 200 0 22 90  432  450  7.200,00 
ENCARGADO XERAL 60 72 120 42 22 110  426  450  7.200,00 

CALCULO COMPLEMENTO DE DESTINO DAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS 

ESPECIALI. RESPONSABILIDADE COMPLEX. 

F. BAS. F. COM. FUN. OU. REL. OU. COMP. 
XEF. 
MAN. TERR. FUNC. 

DENOMINACION PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS 

PU
N

TO
S 

R
ED

O
N

D
EO

 

G
R

U
PO

 

N
IV

EL
 

TECNICO SUPERIOR 210 96 42 28 150 60 12 72 670 675 A1 24
TECNICO MEDIO 168 84 35 28 120 40 12 72 559 575 A2 22
TECNICO ESPECIALISTA 147 72 28 28 105 20 12 60 472 475 B 20
ADMINISTRATIVO  126 48 21 49 60 0 12 48 364 375 C1 18
ENCARGADO XERAL 126 48 35 42 60 80 12 48 451 475 C1 20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 84 36 14 49 45 0 12 36 276 300 C2 17
CAPATAZ-ENCARGADO 84 24 28 35 60 80 30 24 365 375 C2 18
OFICIAL 84 12 21 21 30 0 42 24 234 250 C2 16
OFICIAL SERVIZOS VARIOS 84 12 14 49 30 0 18 24 231 250 C2 16
OPERARIO ESPECIALISTA 42 12 7 14 15 0 42 24 156 175 A.P. 15
OPERARIO 42 0 7 14 15 0 42 12 132 150 A.P. 14
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24 84 160 0 22 90  380  400  6.400,00 
CAPATAZ-ENCARGADO 48 60 80 42 66 126  422  425  6.800,00 
OFICIAL 24 24 80 0 99 162  389  400  6.400,00 
OFICIAL SERVIZOS VARIOS 24 60 80 0 55 144  363  375  6.000,00 
OPERARIO ESPECIALISTA 12 24 60 0 99 162  357  375  6.000,00 
OPERARIO 12 24 40 0 99 162  337  350  5.600,00 
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TÁBOAS DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS E COMPLEMENTOS 

 
 

COMPLEMENTO DE DESTINO 
  ESPECIALIZACION RESPONSABILIDADE COMPLEXIDADE 

  

TITULACIÓN 
FORMACIÓN 

BASICA 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA FUNCIONAL 
RELACIÓN 
OUTROS COMPETENCIA XEFE/MANDO  TERRITORIAL FUNCIONAL 

  TOTAL
PTOS  
/COEF TOTAL 

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAIS

PUNTOS 210 42 120 24 70 14 70 14 150 30 200 40 60 12 120 24 1000
Nº 
COEFICIENTES   5   5   5   5   5   5   5   5   

% SOBRE TOTAL   21   12   7   7   15   20   6   12 100

 
COMPLEMENTO ESPECIFICO 

  RESPONSABILIDADE 

  FUNCIONAL 
RELACION 
OUTROS 

DIFICULTADE 
TECNICA DISPOÑIBILIADE PERIGOSIDADE PENOSIDADE 

  TOTAL 
PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL 

PTOS  
/COEF TOTAL 

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAIS

PUNTOS 120 24 120 24 400 80 70 14 110 22 180 36 1000 
Nº 
COEFICIENTES   5   5   5   5   5   5   
% SOBRE 
TOTAL   12   12   40   7   11   18 100 

 
 

VALOR DO PUNTO; 16 € 
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ANEXO III 

 
TÁBOA SALARIAL  FINAL 

(VALORES DE 2009) 

DENOMINACIÓN 
CATEGORÍA GRUPO NIVEL XORNADA MESES

SOLDO 
MES

DESTINO 
MES

ESPECÍFICO 
MES 

TOTAL 
SALARIO 

BASE 
MENSUAL 

TOTAL 
2 

PAGAS 
EXTRA

TOTAL 
SALARIO 

BASE 
ANUAL

TECNICO 
SUPERIOR A1 24   1 12 1.157,82 611,76 866,67  2.636,25  5.272,49 36.907,45 

TECNICO MEDIO A2 22   1 12 982,64 535,06 766,67  2.284,37  4.568,73 31.981,13 
TECNICO 
ESPECIALISTA B 20   1 12 852,81 461,45 700,00  2.014,26  4.028,52 28.199,64 

ADMINISTRATIVO  C1 18   1 12 732,51 414,31 600,00  1.746,82  3.493,64 24.455,48 
ENCARGADO 
XERAL C1 20   1 12 732,51 461,45 600,00  1.793,96  3.587,92 25.115,44 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO C2 17   1 12 598,95 390,74 533,33  1.523,02  3.046,05 21.322,33 
CAPATAZ-
ENCARGADO C2 18   1 12 598,95 414,31 566,67  1.579,93  3.159,85 22.118,97 

OFICIAL  C2 16   1 12 598,95 367,23 533,33  1.499,51  2.999,03 20.993,19 
OFICIAL 
SERVIZOS 
VARIOS C2 16   1 12 598,95 367,23 500,00  1.466,18  2.932,36 20.526,52 
OPERARIO 
ESPECIALISTA A.P./C3 15   1 12 546,82 343,63 500,00  1.390,45  2.780,90 19.466,30 

OPERARIO A.P./C3 14   1 12 546,82 320,09 466,67  1.333,58  2.667,15 18.670,07 
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ANEXO II 
 

ACORDO REGULADOR DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO DO 
PERSOAL FUNCIONARIO AO SERVIZO DO CONCELLO DE TEO 

 
ÍNDICE 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS (arts. 1 a 12) 

CAPÍTULO II. SEGUIMENTO E CONTROL (arts. 13 a 14) 

CAPÍTULO III. SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS (arts. 15 a 16) . 

CAPÍTULO IV. DEREITOS SINDICAIS 

 SECCIÓN 1ª. DO DEREITO Á ACTIVIDADE SINDICAL (arts. 17 a 20) 

 SECCIÓN 2ª. DAS SECCIÓNS SINDICAIS (arts. 21 a 25) 

 SECCIÓN 3ª. DO DEREITO Á REPRESENTACIÓN COLECTIVA (arts. 26 a 28) 

 SECCIÓN 4ª DO DEREITO DE REUNIÓN (arts. 29 a 31) 

 SECCIÓN 5ª DOS DEREITOS DE NEGOCIACIÓN E PARTICIPACIÓN COLECTIVA (arts. 32 a 
35) 

 SECCIÓN 6ª. DO DEREITO DE FOLGA (art. 36) 

CAPÍTULO V. DEREITOS E DEBERES DOS EMPREGADOS MUNICIPAIS  

              SECCIÓN 1ª. DOS DEREITOS DOS EMPREGADOS DO CONCELLO (arts. 37 a 38) 

 SECCIÓN 2ª. DOS DEBERES DOS EMPREGADOS DO CONCELLO: PRINCIPIOS ÉTICOS E 
DE CONDUCTA (art. 39) 

CAPÍTULO VI. CALIDADE DOS SERVIZOS E ABSENTISMO LABORAL (art. 40) 

CAPÍTULO VII. CALENDARIOS LABORAIS, XORNADAS E HORARIOS (arts. 41 a 51)  

CAPÍTULO VIII. VACACIÓNS, PERMISOS, LICENCIAS E SITUACIÓNS ADMINISTRATIVAS (arts. 52 a 
55) 

CAPITULO IX. PLANIFICACIÓN DOS RECURSOS HUMANOS DO CONCELLO DE TEO (arts. 56 a 59) 

CAPÍTULO X. EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE TEO 

              SECCIÓN 1ª INSTRUMENTOS DE ORDENACION DO PERSOAL (art. 60)  

 SECCIÓN 2ª CLASIFICACION DO PERSOAL (arts. 61 a 67) 

CAPÍTULO XI. ACCESO Á CONDICIÓN DE EMPREGADO PUBLICO DO CONCELLO DE TEO  

 SECCIÓN 1ª. SELECCIÓN E ACCESO (arts. 68 a 71) 

 SECCIÓN 2ª. PROVISIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO (arts: 72 a 74) 

 SECCIÓN 3ª. OUTRAS FORMAS DE PROVISIÓN (arts. 75 a 77) 

SECCIÓN 4ª. MOBILIDADE DO PERSOAL (art. 78.) 

CAPÍTULO XII. INCOMPATIBILIDADES (art. 79)  

CAPÍTULO XIII. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  (art. 80)  

CAPÍTULO XIV. RÉXIME DISCIPLINARIO  (art. 81)  

CAPÍTULO XV. CARREIRA PROFESIONAL E PROMOCIÓN INTERNA    

SECCIÓN 1ª. DA CARREIRA PROFESIONAL (arts. 82 a 89) 
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SECCIÓN 2ª. DA AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO (arts. 90 a 91) 

CAPÍTULO XVI. SISTEMA RETRIBUTIVO 

SECCIÓN 1ª. DA ESTRUTURA RETRIBUTIVA (arts. 92 a 101) 

SECCIÓN 2ª. DA COMPENSACIÓN DO TRABALLO EN PERÍODO FESTIVO, NOCTURNO, 
XORNADA  PARTIDA E XORNADA IRREGULAR (arts. 102 a 108) 

CAPÍTULO XVII. ACCIÓN SOCIAL E OUTROS DEREITOS (arts.109 a 116)  

CAPÍTULO XVIII. FORMACIÓN (arts. 117 a 119) 

CAPÍTULO XIX. SEGURIDADE E SAÚDE (arts. 120 a 129) 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 

PRIMEIRA. REVISIÓN DE CONDICIÓNS DE TRABALLO 

SEGUNDA. CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL 

TERCEIRA. FUNCIONARIZACIÓN DE PERSOAL LABORAL 

CUARTA. SINGULARIZACIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO 

QUINTA. PLAN DE IGUALDADE 

SEXTA. ACTUALIZACIÓN DAS CONTÍAS DAS RETRIBUCIÓNS 

SÉTIMA. ADAPTACIÓN ORGANIZATIVA E FUNCIONAL  DA POLICÍA LOCAL 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 

PRIMEIRA. IMPLANTACIÓN DO NOVO SISTEMA EDUCATIVO 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

PRIMEIRA. ENTRADA EN VIGOR 

 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS. 
Artigo 1. Representación e lexitimidade. 
As partes que concertan este acordo son o Concello de Teo, no exercicio da súa 
autonomía local, e as Organizacións Sindicais CIG (Confederación Intersindical 
Galega), UGT (Unión General de Trabajadores) e CCOO (Comisiones Obreras), 
constituídos en Mesa Xeral de Negociación de Funcionarios , ao abeiro do previsto na 
Lei Orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sindical, a Lei 7/2007, de 12 de 
abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, e demais normativa de aplicación. 
 
Artigo 2. Ámbito de aplicación persoal e funcional. 
O acordo aplicarase ás condicións de emprego do persoal funcionario ao servizo do 
Concello de Teo. 
 
Artigo 3. Ámbito territorial. 
O presente Acordo, será de aplicación no ente territorial do Concello de Teo e na 
totalidade de organismos e entes públicos que formen ou poidan formar parte do 
mesmo. 
 
Artigo 4. Ámbito temporal, vixencia e denuncia. 
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1. O presente acordo regulador  entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia, abarcando o seu período de vixencia ata o 31 de decembro 
de 2011, data na que se entenderá prorrogado por anualidades, de non existir denuncia 
dalgunha das partes, ata que a entrada en vigor do novo Acordo que substitúa ao 
anterior, trala oportuna negociación. 
2. O Acordo considerarase denunciado cando así o faga calquera das partes, por 
escrito, con tres meses de antelación, á finalización da súa vixencia ou de calquera 
prórroga, a fin de iniciar as negociacións e deliberacións do novo Acordo, en data non 
posterior a un mes contado a partir da data de denuncia. 
 
Artigo 5. Obxecto. 
O presente Acordo, e co alcance normativo a que fai referencia o artigo 2, regula e 
facilita o normal desenvolvemento das relacións de traballo dentro do seu ámbito de 
aplicación, derrogando as normas iguais, ou de inferior rango, no que se opoñan ao 
seu contido. 
 
Artigo 6. Carácter. 
O Acordo ten un carácter necesario e indivisible para todos os efectos, no sentido de 
que as condicións pactadas neste constitúen un todo orgánico e unitario. 
  
Artigo 7. Condicións máis beneficiosas. 
Enténdese este Acordo como o marco global máis favorable. A Comisión Paritaria 
de Control e Seguimento estudará, caso por caso, a aplicación, a persoas 
determinadas, de condicións laborais máis beneficiosas que estean recoñecidas con 
anterioridade á entrada en vigor do mesmo. 
As condicións do presente Acordo teñen carácter supletorio da normativa vixente e 
reguladora do réxime estatutario do persoal funcionario ao servizo das Administracións 
Locais de Galicia. En todo caso, as melloras de carácter normativo que se establezan 
para os empregados públicos e que afecten ao ámbito da Administración Local, 
incorporaranse baixo o principio de norma mais favorable ou condición máis 
beneficiosa, sen prexuízo das actualizacións e adaptacións a que fai referencia o artigo 
13.1.d) deste Acordo. 
 
Artigo 8. Irrenunciabilidade. 
Terase por nula e por non feita a renuncia por parte dos/das traballadores/as de 
calquera beneficio establecido no Acordo. 
 
Artigo 9. Aplicación favorable 
Como norma xeral, unha vez aplicado o Acordo, e trala consulta á Comisión de 
Seguimento e Interpretación, tódalas condicións establecidas no mesmo, en caso de 
dúbida, ambigüidade ou escuridade, en canto ao seu sentido e alcance, terán que ser 
interpretadas e aplicadas do xeito que resulte máis beneficioso para os/as 
empregados/as, con sometemento pleno á lei e ao dereito. 
 
Artigo 10. Aplicación directa. 
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As partes signatarias do Acordo comprométense á aplicación directa deste e a non 
promover cuestións que puideran supoñer modificacións das condicións pactadas no 
texto. 
 
Artigo 11. Rexistro e Publicidade. 
Este Acordo rexistrarase diante da oficina pública correspondente, ao abeiro do artigo 
38 da Lei 7/2007, de 12 de abril, e do artigo 90 do R.D.Lexislativo 1/1995, do 24 de 
marzo, e con independencia da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. A 
publicidade do presente texto farase por conta do Concello de Teo, dando 
coñecemento do mesmo a todos/as os/as empregados/as. 
 
Artigo 12. Conflitividade laboral. 
Antes de adoptar medidas disciplinarias ou actitudes conflitivas de carácter colectivo, 
as partes asinantes do Acordo comprométense a esgotar a vía do diálogo dentro da 
propia institución, acudindo á Comisión Paritaria de Control e Seguimento. 
 
 

CAPÍTULO II. SEGUIMENTO E CONTROL 
 
Artigo 13. Comisión Paritaria de Control e Seguimento.  
1. Trala entrada en vigor deste Acordo constituírase unha  Comisión Paritaria de 
Control e Seguimento. A  súa composición será paritaria, correspondendo a cada 
Organización Sindical asinante a designación dun representante e igual número por 
parte do Concello. 
A Comisión de control e seguimento terá as seguintes funcións: 
 

a) Interpretar a totalidade dos artigos e cláusulas do Acordo. 
b) Vixiar o cumprimento do pactado e denunciar, no seu caso, os 

incumprimentos. 
c) Estudar, propor e, cando proceda, resolver aquelas cuestións ou 

reclamacións que, de común acordo, lle sexan sometidas polas 
partes. 

d) Actualizar o contido do presente Acordo para adaptalo ás 
modificacións que poidan derivarse de cambios normativos ou de 
acordos ou pactos subscritos entre as Administracións Públicas e 
os Sindicatos. 

e) Facer o seguimento e, no seu caso, desenvolvemento da 
aplicación do Acordo. A tal efecto a Comisión emitirá, cando o 
considere conveniente, un informe sobre estes extremos. 

f) Asegurar a non discriminación da muller, controlando a igualdade 
de trato, os posibles abusos, agresións de orde sexual, laborais, 
físicas ou psíquicas, tanto por parte dos compañeiros de traballo, 
como dos superiores. 

g) Impedir a realización de toda conduta abusiva ou de violencia 
psicolóxica que se realice de xeito sistemático sobre un/unha 
traballador/a, manifestada especialmente a través de reiterados 
comportamentos, palabras ou actitudes que lesionen a dignidade 
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ou integridade psíquica do mesmo e que poñan en perigo ou 
degraden as súas condicións de traballo. 

h) Aprobar un regulamento interno no que se concretará o seu 
réxime de funcionamento e as funcións a desenvolver. 

i) Calquera outra función que expresamente se lle atribúa no 
Acordo ou que, de común, as partes consideren conveniente. 

 
Artigo 14. Réxime de funcionamento. 
1. A Comisión Paritaria reunirase, con carácter ordinario, semestralmente, e de xeito 
extraordinario, cando o solicite, polo menos, o 50% dos seus compoñentes. 
2. A Comisión Paritaria poderá utilizar os servizos ocasionais ou permanentes de 
asesores, con voz pero sen voto. 
3. A Comisión Paritaria contará cun/cunha secretario/a, que será un/unha empregado/a 
designado polo Concello, e que actuará na mesma con voz pero sen voto. 
4. As convocatorias das sesións realizaraas o/a secretario/a, co visto e prace dos 
voceiros, mediante citación por escrito na que conste, lugar, data e hora, así como a 
orde do día. A convocatoria enviarase ás partes cunha antelación mínima de sete días 
hábiles, respecto da data prevista de celebración, no caso de sesións ordinarias, e 
dous días para o caso de sesións extraordinarias. 
5. A orde do día das sesións da Comisión será fixada polo/a secretario/a, co visto e 
prace dos voceiros. 
6. Para que as sesións da Comisión Paritaria poidan celebrarse validamente, será 
precisa a asistencia de, polo menos, o 51% dos seus membros, así como do/da 
secretario/a ou de quen o substitúa no cargo. 
7. Os acordos deberán adoptarse por mais do 50% de cada unha das dúas 
representacións, sendo de carácter obrigatorio e vinculantes para ambas partes. 
8. De cada xuntanza, e ao seu remate, o/a secretario/a da Comisión redactará a 
correspondente acta, na que haberá de constar o lugar, data, e hora de comezo e 
remate da reunión, nomes e apelidos dos presentes, os asuntos tratados, os acordos 
adoptados, cun resumo das opinións emitidas, e a expresión dos votos. A 
correspondente acta, así redactada, pasarase inmediatamente á aprobación e sinatura 
de tódolos asistentes. 
9. As actas das sesións arquivaranse nun rexistro que custodiará o/a secretario/a, 
baixo a súa responsabilidade, tendo que expedir as certificacións oportunas dos 
acordos que as referidas actas conteñan, cando así se reclame por parte lexitimamente 
interesada. 
10. Cando ámbalas partes así o consideren, crearanse comisións de traballo 
específicas para tratar temas concretos e predeterminados. Estas comisións elaborarán 
ditames que logo serán presentados á Comisión paritaria, non sendo estes vinculantes 
senón de natureza informativa. 
11. As comunicacións oficiais da Comisión verificaranse, sempre, directamente e por 
escrito, sen que poidan admitirse traslados e reproducións a través doutras instancias. 
 
 

CAPÍTULO III. SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLITOS COLECTIVOS 
 
Artigo 15. Solución extraxudicial de conflitos colectivos. 
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1. O Concello de Teo e a representación de persoal acordan, como mecanismo de 
resolución e mediación nos posibles conflitos colectivos ou discrepancias significativas 
e insolubles, o diálogo e a negociación. 
2. Esgotadas as vías de negociación e diálogo, a resolución extraxudicial de conflitos 
deberá levarse a cabo por procedementos de mediación e arbitraxe. 
 
Artigo 16. Sistemas de mediación e arbitraxe.  
As discrepancias, no ámbito do persoal funcionario, resolveranse a través dos 
procedementos de mediación e arbitraxe a que fai referencia o artigo (45) da Lei 
7/2007, de 12 de abril, e restante normativa de aplicación. 
A aplicación deste procedemento realizarase conforme ós seguintes presupostos: 
 1.- O Concello do Teo e as Organizacións Sindicais máis representativas 
poderán acorda-la creación, configuración e desenvolvemento de sistemas de solución 
extraxudicial de conflitos colectivos. 
 2.- Os conflitos a que se refire o apartado anterior poderán ser os derivados da 
negociación dos Pactos e Acordos, os derivados da aplicación e interpretación destes 
e, en xeral, os derivados da negociación, aplicación e interpretación dos acordos sobre 
as materias sinaladas na Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado 
Público, e restante normativa de aplicación, excepto para aquelas materias para as que 
exista reserva formal de Lei. 
 3.- Os sistemas poderán estar integrados por procedementos de mediación e 
arbitraxe. A mediación será obrigatoria cando o solicite unha das partes e as propostas 
de solución que ofrezan o/a mediador/a ou mediadores/as poderán ser libremente 
aceptadas ou rexeitadas polas devanditas. 
Mediante o procedemento de arbitraxe as partes poderán acordar voluntariamente 
encomendar a un/ha terceiro/a a resolución do conflito exposto, comprometéndose de 
antemán a acepta-lo contido desta. 
 4.- O acordo logrado a través da mediación ou da resolución de arbitraxe terá a 
mesma eficacia xurídica e tramitación dos Pactos e Acordos regulados por Lei, sempre 
que quen houbera adoptado o acordo ou subscrito o compromiso arbitral tivese a 
lexitimación que lles permita acordar, no ámbito do conflicto, un Pacto ou Acordo 
conforme ó previsto pola Lei. 
Estes acordos serán susceptibles de impugnación. Especificamente, caberá recurso 
contra a resolución arbitral no caso de que non observaran, no desenvolvemento da 
actuación arbitral,  os requisitos e formalidades establecidos para o efecto, ou cando a 
resolución versara sobre puntos non sometidos á súa decisión, ou que esta contradiga 
a legalidade vixente. 
        5.- A utilización destes sistemas efectuarase conforme os procedementos que 
regulamentariamente sexan determinados tralo acordo coas Organizacións Sindicais 
representativas. 
En todo caso, en ausencia dun regulamento específico ao respecto, será a Comisión 
Paritaria a que determinará os criterios de xestión, e designación, no seu caso, de 
mediadores e árbitros,  así como o alcance e sistemas de reclamación de resolucións 
emitidas, correspondéndolle,  en primeiro termo, as competencias para propoñer e 
designar mediadores/as e árbitros. 
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CAPÍTULO IV. DEREITOS SINDICAIS 
 

SECCIÓN 1ª.  DO DEREITO Á ACTIVIDADE SINDICAL 
 
Artigo 17. Dereito á sindicación. 
1. O persoal do Concello de Teo ten dereito a sindicarse libremente en defensa e 
promoción dos seus intereses profesionais, económicos e sociais. 
2. O dereito á libre sindicación comprende o dereito a afiliarse ao sindicato da súa 
elección, a separarse do que estivese afiliado, non podendo ninguén ser obrigado a 
afiliarse a un sindicato, e a elixir libremente aos seus representantes. 
 
Artigo 18. Protección para o exercicio do dereito a actividade sindical. 
1. O Concello proporcionará a axeitada protección ao persoal ao seu servizo contra 
todo acto antisindical que implique discriminación ou demérito relacionado co seu 
emprego. 
2. A dita protección exercerase especialmente contra todo tipo de accións ou 
actuacións que persigan: 

a) Influír nas condicións laborais do/da empregado/a para que este se afilie 
ou non a unha central sindical, que deixe de ser membro dela, ou que 
renuncie á actividade sindical. 

b) Fustrigar ou relegar a calquera traballador/a no seu lugar de traballo, ou 
prexudicalo de calquera xeito a causa da súa pertenza a unha central 
sindical ou da súa participación nas actividades sindicais. 

c) Condicionar o emprego público á esixencia de afiliación ou non a calquera 
central sindical, ou á esixencia de causar baixa na mesma. 

 
Artigo 19. Exercicio da actividade sindical. 
1. Os empregados públicos do Concello teñen dereito a dedicarse á acción sindical no 
lugar, tempo e forma previstos na Lei Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de liberdade 
sindical, na Lei 7/2007, de 12 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público, así 
como en calquera outra norma que sexa de aplicación. 
2. Para estes efectos, entenderase como ámbito material inmediato para a acción 
sindical no Concello, os centros de traballo, considerándose como tales, tanto o propio 
de cada empregado/a como calquera outra dependencia, establecemento ou local 
pertencente ao Concello, aínda que se encontre situado en sede distinta. 
 
Artigo 20. Respecto ás necesidades do servizo. 
Os dereitos recoñecidos ao persoal municipal neste capítulo, exercitaranse co debido 
respecto ás persoas e bens, procurando sempre non interferir na boa marcha do 
traballo e na atención ás necesidades do servizo. 
 

SECCIÓN 2ª.  DAS SECCIÓNS SINDICAIS 
 
Artigo 21. Dereito a constituír seccións sindicais. 
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Os empregados públicos do Concello afiliados a centrais sindicais, legal e validamente 
constituídas e recoñecidas, poderán constituír seccións sindicais de conformidade co 
establecido no presente capítulo e coa lexislación vixente. 
 
Artigo 22. Constitución das seccións sindicais. 
Para a atribución das garantías, facultades, funcións e competencias recoñecidas neste 
Acordo, as seccións sindicais deberán acreditar que as organizacións sindicais ás que 
pertencen obtiveron polo menos o 10% dos votos nas eleccións dos órganos de 
representación do persoal celebradas no Concello, ou que teñen a condición de 
organizacións sindicais máis representativas de conformidade co previsto na LOLS e 
restante normativa de aplicación. 
De non cumprise estes requisitos, as seccións sindicais que poidan terse constituído 
terán atribuídos os dereitos e condicións de carácter xenérico que se recoñecen, na 
normativa vixente, e de maneira xeral, a todas as sección sindicais. 
 
Artigo 23. Atribucións das seccións sindicais. 
As seccións sindicais terán, cando menos, as seguintes facultades, garantías, funcións 
e competencias: 

- Representar e defender os intereses da central sindical á que pertencen e dos 
afiliados da mesma. 

- Posuír e exercer, a través dos correspondentes órganos de representación, a 
representación legal para asuntos sociolaborais de todos e cada un dos seus 
afiliados, sen prexuízo doutras formas legais de representación que puidesen 
recabar os mesmos. 

- A atribución de representación ás seccións sindicais implica, entre outras 
facultades, a de realizar calquera clase de intervención, pedimento, 
reivindicación ou reclamación de índole sociolaboral, por escrito ou mediante 
comparecencia, en nome e representación de calquera afiliado, sen menoscabo 
do exercicio individualizado das mesmas que puidese realizar este. 

- Recibir, do xeito previsto na normativa vixente, a máis completa información en 
todos os asuntos do persoal do Concello por medio dos seus delegados. 

- Recoller as diversas reivindicacións sociolaborais do persoal ao servizo do 
Concello e propoñelas ás autoridades ou órganos correspondentes e diante dos 
representantes do persoal 

- Informarse, por iniciativa propia, de todas as cuestións que afecten ao persoal 
do Concello. Para estes efectos, os delegados ou representantes sindicais 
poderán ter acceso a toda a documentación relativa a ditas cuestións, previa 
autorización da Alcaldía, dentro dos límites legais, así como da reserva e o non 
abuso, garantindo o Concello a consulta ou reprodución gratuíta daqueles que 
se consideren precisos para o exercicio da actividade sindical, sen prexuízo das 
garantías que se consideren oportunas para evitar o extravío dos documentos, 
así como das responsabilidades legais en que os solicitantes puidesen incorrer 
por incumprimento do deber de reserva profesional e sindical. 
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- Exhibir e difundir libremente, en horas e lugares de traballo, calquera tipo de 
información, prensa, propaganda e publicacións de carácter sindical ou de 
interese laboral ou profesional. 
Para estes efectos, o Concello disporá a colocación, ás súas expensas, de 
taboleiros de anuncios sindicais para a exposición e divulgación de calquera 
documentación do tipo anteriormente sinalado en todos os centros de traballo 
pertencentes ao Concello, en lugares adecuados e visibles. O número, tamaño e 
distribución dos taboleiros, será o adecuado ás dimensións e estrutura do centro, 
de xeito que se garanta a máis ampla publicidade e accesibilidade ao que se 
expoña. 

- Convocar e celebrar reunións e asembleas, tanto de afiliados como de todo ou 
parte do persoal, nos mesmos termos previstos para os funcionarios na Lei 
7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público. 

- Empregar asesores en calquera actividade que realicen no exercicio das súas 
competencias. 

- Para recadar as cotas sindicais, a sección sindical poderá acordar co Concello o 
seu desconto en nómina, logo da autorización dos seus afiliados. 

- Presentar e negociar perante os órganos resolutorios correspondentes cantos 
asuntos procedan en materia de condicións de traballo, seguridade e saúde 
laboral, réxime de asistencia, seguridade e previsión social, no que sexa 
competencia do Concello e de conformidade coa regulamentación relativa aos 
dereitos de negociación e participación que se recollen na lei e no presente 
Acordo. 

- Expresar libremente opinións respecto das materias relativas á súa esfera de 
actividade. 

- Proporcionar asistencia e defensa, e obter audiencia no suposto de seguirse 
procedemento disciplinario contra calquera dos seus afiliados, sen prexuízo do 
dereito individual de audiencia, regulada no dito procedemento. 

 
Artigo 24. Delegados sindicais. 
1. As seccións sindicais validamente constituídas, segundo os criterios estipulados a tal 
efecto no presente Acordo, no seu artigo 22, , terán dereito a designar un delegado 
sindical. 
2. Os delegados sindicais terán as seguintes funcións e dereitos: 

- Exercitar as competencias atribuídas á sección sindical que representan. 
- Autentificar coa súa firma o que a súa sección sindical expoña nos taboleiros de 

anuncios. 
- Convocar as reunións da sección sindical. 
- Dispoñer, sen menoscabo das súas retribucións, do mesmo número de horas 

sindicais que os membros dos órganos de representacións do persoal, dentro da 
xornada de traballo, sen prexuízo das que lle poidan corresponder por ser tamén 
membro dos mesmos. 
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- Exercer, en nome e representación da súa sección sindical, cantas accións 
xudiciais ou administrativas requira o cumprimento da súa función. 

- Serlle admitida a súa abstención ou escusa no suposto de ser designado como 
instrutor ou secretario nun expediente disciplinario. 

 
Artigo 25. Sixilo profesional. 
Tanto os delegados de persoal, como as seccións sindicais no seu conxunto, 
observarán sixilo profesional no exercicio das súas funcións, en todas aquelas materias 
sobre as que o Concello sinale expresamente o carácter reservado, aínda despois de 
ter rematado o seu mandato. En todo caso, ningún tipo de documento entregado polo 
Concello ás seccións sindicais e aos seus delegados poderá ser utilizado fóra do estrito 
ámbito municipal e para fins distintos dos que motivaron a súa entrega. 
 

SECCIÓN 3ª.  DO DEREITO Á REPRESENTACIÓN COLECTIVA 
 
Artigo 26. A representación colectiva. 
Por representación enténdese a capacidade de elixir representantes e constituír 
órganos unitarios a través dos que se instrumente a interlocución entre o Concello e os 
seus empregados.  
A representación do persoal funcionario, articularse a través de Delegados de persoal 
ou Xuntas de persoal, de acordo co disposto no artigo 39 e seguintes da Lei 7/2007, de 
12 de abril do Estatuto do Empregado Público,  normas que a desenvolvan e demais 
normativa de aplicación 
 
Artigo 27. Garantías e facultades  
Os membros das Xuntas de Persoal e os Delegados de Persoal, no seu caso, como 
representantes legais dos funcionarios, disporán, no exercicio da súa función 
representativa, das seguintes garantías e dereitos, sen prexuízo do que a normativa de 
aplicación poida establecer ao respecto; 

- O acceso e libre circulación polas dependencias de súa unidade electoral, sen 
que se entorpeza o normal funcionamento das correspondentes unidades 
administrativas, dentro dos horarios habituais de traballo e con excepción das 
zonas que se reserven de conformidade co disposto na lexislación vixente. 

- A distribución libre das publicacións que se refiran a cuestións profesionais e 
sindicais. 
Para estes efectos, o Concello facilitará aos órganos de representación idénticos 
medios que os sinalados para as seccións sindicais. 

- A audiencia nos expedientes disciplinarios a que puideran ser sometidos seus 
membros durante o tempo do seu mandato e durante o ano inmediatamente 
posterior, sen menoscabo da audiencia ao interesado regulada no 
procedemento sancionador. 
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- Dispor dun crédito de 25 horas mensuais retribuídas para o exercicio das súas 
funcións. Para estes efectos non se computarán as horas empregadas en 
xuntanzas con representantes da corporación. 

- Poderanse acumular nun ou varios membros dos representantes electos, ou 
delegados da sección sindical, as horas sindicais correspondentes a outros 
delegados da mesma candidatura ou sección sindical, podendo quedar relevado 
ou relevados do traballo, sen prexuízo da súa remuneración, e da súa promoción 
e carreira profesional tanto a nivel horizontal como vertical. 

- Non ser trasladados nin sancionados por causas relacionadas co exercicio do 
seu mandato representativo, nin durante a vixencia do mesmo, no ano seguinte 
a súa extinción, exceptuando a extinción que teña lugar por revocación ou 
dimisión. 

- Os membros das Xuntas de Persoal e os Delegados de Persoal no poderán ser 
discriminados na súa formación nin na súa promoción económica ou profesional 
por razón do desempeño da súa representación. 

- Utilizar un local facilitado polo Concello, na medida das súas posibilidades, e 
previa solicitude, para actividades sindicais cunhas características e 
equipamento que satisfagan as diversas necesidades que en canto a 
capacidade, dotación, material e situación física puidesen presentarse. Este 
local será compartido coas seccións sindicais.  

- O Concello de Teo, dotará aos órganos de representación sindical dun 
orzamento anual para actividades sindicais, que consistirá nunha cantidade 
anual de 500 €, que experimentará anualmente os incrementos de natureza 
xeral que se establezan para retribucións de persoal. 

- Seralles admitida a súa abstención ou escusa no suposto de ser designados 
como instrutores ou secretarios nun expediente disciplinario. 

 
Artigo 28. Competencias.  
Sen prexuízo do previsto na normativa, os órganos de representación terán as 
seguintes competencias: 

a) Recibir información, sobre a política de persoal, así como sobre os datos 
referentes á evolución das retribucións, evolución probable do emprego no eido 
correspondente e programas de mellora do rendemento. 

b) Coñecer os nomeamentos do persoal funcionario do Concello. Para isto o 
Concello entregará aos órganos de representación sindical os nomeamentos de 
dito persoal. 

c) Emitir informe, a solicitude da propia entidade local, sobre o traslado total ou 
parcial das instalacións e implantación ou revisión dos seus sistemas de 
organización e métodos de traballo. 

d) Ser informados de todas as sancións impostas por faltas moi graves. 
e) Ter coñecemento e ser oídos no establecemento da xornada laboral e horario de 

traballo, así como no réxime de vacacións e permisos. 
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f) Vixiar o cumprimento das normas vixentes en materia de condicións de traballo, 
prevención de riscos laborais, Seguridade Social e emprego,  e exercer, no seu 
caso, as accións legais oportunas ante os organismos competentes. 

g) Colaborar coa Administración Municipal para conseguir o establecemento de 
cantas medidas procuren o mantemento e incremento da produtividade. 

h) A Representación de Persoal Funcionario, colexiadamente, por decisión 
maioritaria dos seus membros e, no seu caso, os Delegados de Persoal, 
mancomunadamente, estarán lexitimados para iniciar, como interesados, os 
correspondentes procedementos administrativos e exercitar as accións en vía 
administrativa ou xudicial en todo o relativo ao eido das súas funcións. 

SECCIÓN 4ª.  DO DEREITO DE REUNIÓN 
 
Artigo 29. Dereito de reunión e lexitimación. 
1. Os empregados do Concello poderán exercitar o dereito de reunión cos requisitos e 
condicións sinaladas nesta sección e na demais normativa de aplicación. 
2. Están lexitimados para convocar reunións: 

- A xunta de persoal. 
- Os delegados de persoal. 
- As organizacións sindicais, directamente ou a través dos delegados sindicais. 
- Un número de traballadores/as non inferior ao 40% do colectivo convocado 

 
Artigo 30. Do lugar e momento da reunión. 
1. As reunións no centro de traballo autorizaranse fora das horas de traballo, salvo 
acordo entre o órgano competente en materia de persoal e quenes estean lexitimados 
para convocalas. 
2. As reunións no centro de traballo dentro da xornada laboral non poderán superar as 
36 horas anuais, e só poderán denegarse por mor de forza maior. A resolución 
denegatoria deberá ser motivada.  
3. Sen prexuízo do anterior, en período electoral, as candidaturas que se presenten 
poderán convocar e celebrar asembleas de persoal dentro da xornada laboral, por un 
tempo máximo, para todas elas, de 4 horas en cada centro de traballo. 
4. Non existirá ningún tipo de limitación para celebrar reunións fóra da xornada de 
traballo, sempre que se garanta a seguridade das instalacións ou dependencias que 
deberán ser previamente solicitadas, con tempo suficiente. 
5. En calquera caso, a celebración da reunión non prexudicará a prestación dos 
servizos  
6. O Concello facilitará, na medida das súas posibilidades, os locais adecuados para 
que as reunións poidan celebrarse. 
 
Artigo 31. Convocatoria da reunión. 
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Os requisitos para celebrar unha reunión son os seguintes: 
- Comunicar por escrito a súa celebración con antelación de dous días hábiles, se 

a reunión ten lugar fóra da xornada de traballo, e de cinco días se é dentro da 
xornada laboral, debendo acusar recibo. 

- Indicar no escrito: 
o Día, hora e lugar de celebración. 
o Colectivo ao que se convoca. 
o Orde do día. 
o Identificación dos asinantes, que deberán estar lexitimados para convocar 

a reunión consonte o disposto neste capítulo 
- As reunións entenderanse autorizadas e poderán celebrarse sen outro requisito 

se a autoridade competente non formula obxeccións á mesma mediante 
resolución motivada, cando menos, vintecatro horas antes da celebración. 

 
SECCIÓN 5ª.  DOS DEREITOS DE NEGOCIACIÓN E PARTICIPACIÓN COLECTIVA. 
 
Artigo 32. Do dereito á negociación colectiva. 
Na negociación colectiva aplicaranse os seguintes principios xerais  

a) Os empregados públicos teñen dereito á negociación colectiva, representación e 
participación institucional para a determinación das súas condicións de traballo. 

b) Por negociación colectiva enténdese o dereito a negociar á determinación das 
condicións de traballo dos empregados da Administración Pública. 

c) Por participación institucional enténdese o dereito a participar, a través das 
organizacións sindicais, nos órganos de control e seguimento das entidades ou 
organismos que a lei contemple ou por acordo se decida, na Mesa Xeral de 
Negociación. 

 
Artigo 33. Mesas de Negociación do Concello de Teo 

1. No ámbito do Concello de Teo, a negociación colectiva levarase a cabo 
no seo dos seguintes órganos; a Mesa Xeral de Negociación do Persoal 
do Concello de Teo, a Mesa Xeral de Negociación de Funcionarios e a 
Mesa de Negociación do Convenio Colectivo do Persoal Laboral. 

2. A Mesa Xeral de Negociación do Persoal do Concello de Teo terá como 
obxecto a negociación de todas aquelas materias e condicións de traballo 
comúns ao persoal laboral e funcionario ao servizo da entidade municipal, 
sendo competencias específicas das dúas mesas restantes os procesos 
de negociación preceptivos para a aprobación e modificación do Acordo e 
Convenio Colectivo que regulen as condicións de traballo de persoal 
funcionario e laboral, respectivamente. De calquera xeito, en caso de 
existires dúbidas ao respecto do órgano negociador competente nunha 
determinada materia, debe ser a mesa Xeral de Negociación do Concello 
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de Teo, en primeira instancia, a que asuma a súa discusión ou derivación, 
no seu caso, ao órgano negociador competente. 

A Mesa Xeral de Negociación do persoal Concello de Teo constituirase de xeito 
paritario, estando presentes, dunha parte, a representación do Concello, e doutra, 
os representantes das Organizacións Sindicais máis representativas (conforme aos 
criterios  de lexitimidade representativa e proporcionalidade na composición das 
mesas que ao respecto se establece na Lei 7/2007, de 12 de abril, e demais 
normativa de aplicación) e representantes do Comité de Empresa ou delegados de 
persoal.  

a) Por acordo entre as partes, designarase un/unha empregado/a municipal do 
Concello para asumir as funcións de secretario/a da mesa de negociación, 
que será o encargado de redactar a correspondente acta de cada reunión, da 
que dará fe. Esta acta será, ademais, asinada por todos os membros da 
mesa. O/a secretario/a encargarase tamén das tarefas administrativas 
propias da preparación, convocatoria e publicidade da mesa de negociación. 

b) As reunións da mesa de negociación do Concello terán lugar cunha 
periodicidade mínima anual. Igualmente terán lugar reunións cando o 
soliciten, de común acordo, as partes ou os representantes de calquera das 
partes. 

c) A orde do día das reunións será determinada conxuntamente, podendo 
incluír calquera das partes cantos asuntos consideren oportunos. As partes 
recibirán notificación formal da celebración das reunións cunha antelación 
mínima de 48 horas, poñendo simultaneamente á súa disposición toda a 
documentación relativa aos asuntos incluídos na orde do día para os efectos 
do seu coñecemento e estudo previo. 

d) Calquera das partes poderá deixar sobre a mesa os asuntos que, ao seu 
entender, requiran dun máis detido exame ou emisión de informe, ou cando 
considere que faltan datos ou antecedentes de importancia para fundamentar 
a adopción de acordos ou resolucións. Do mesmo xeito, calquera dos 
representantes de ambas partes poderá facer constar, tanto na acta da 
reunión como na parte expositiva da posterior resolución, o ditame ou 
informe que emitan ao respecto os órganos da corporación, as discrepancias 
de calquera índole e os argumentos en que se fundamenten. 
3. A Mesa Xeral de Negociación de Funcionarios, estará constituída, 

paritariamente, polo Concello e os representantes das Organizacións 
Sindicais mais representativas (conforme aos criterios  de lexitimidade 
representativa e proporcionalidade na composición das mesas que ao 
respecto se establece na Lei 7/2007, de 12 de abril, e demais normativa 
de aplicación), sen prexuízo do dereito dos representantes legais dos 
funcionarios a asistir con carácter asesor e informativo. O seu réxime de 
reunións e funcionamento regularase de igual xeito que o disposto nos 
apartados a), b), c) e d) do punto anterior deste artigo. 

4. A Mesa de Negociación do Convenio Colectivo do Persoal Laboral 
constituírase ao amparo do disposto no Estatuto dos Traballadores, e 
conformarase paritariamente polo Concello e o Comité de Empresa ou 
delegados de persoal, sen prexuízo do dereito das Organizacións 
Sindicais con presenza nos órganos de representación a asistir, con 
carácter asesor e informativo. O seu réxime de reunións e funcionamento 
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regularase de igual xeito que o disposto nos apartados a), b), c) e d) do 
punto anterior deste artigo. 

 
Artigo 34. Materias obxecto da negociación. 
Serán obxecto de negociación, no seu eido respectivo,  en relación coas competencias 
sinaladas no presente Acordo para cada órgano de negociación, as materias que, 
segundo a normativa aplicable en cada momento, merezan esta consideración, co 
alcance que legalmente proceda en cada caso. A tal efecto tomarase como referencia o 
estipulado ao respecto polo EBEP no seu artigo  37. 
 
Artigo 35. Principio de boa fe na negociación. 
En todo caso, as negociacións realizaranse, sempre, baixo o principio de boa fe 
 
 

SECCIÓN 6ª. DO DEREITO DE FOLGA. 
Artigo 36. O dereito de folga. 
O persoal funcionario do concello poderá exercer o dereito de folga nos termos 
recollidos na lexislación vixente e sen prexuízo da peculiaridade que ao respecto 
establece, para a Policía Local, a Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade e 
restante normativa de aplicación. 
 

CAPÍTULO V. DEREITOS E DEBERES 
SECCIÓN 1ª.  DOS DEREITOS DOS EMPREGADOS DO CONCELLO 
 
Artigo 37. Dereitos laborais de natureza colectiva  
1. Os Empregados Públicos do Concello teñen como dereitos básicos, de natureza 
colectiva, co contido e alcance que para cada un destes dispoña a súa específica 
normativa, os seguintes: 

- Liberdade sindical. 
- Negociación colectiva e participación na determinación das condicións de 

traballo. 
- Adopción de medidas de conflito colectivo. 
- Folga, coas garantías que a lei impón ao respecto. 
- Reunión. 
- Participación institucional, co alcance e contido establecidos na normativa 

aplicable  
 

Art. 38. Dereitos laborais de natureza individual 



 

 - 143 -

Na relación de traballo e sen prexuízo do previsto nas normas de xeral aplicación, os 
empregados municipais teñen os seguintes dereitos individuais: 

- Á inamobilidade na condición de funcionario de carreira. 
- Ao desempeño efectivo das funcións e tarefas propias da súa condición 

profesional e de acordo coa progresión acadada na súa carreira profesional. 
- Á progresión no seu desenvolvemento profesional (carreira) e promoción interna 

segundo os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, 
mediante sistemas obxectivos e transparentes de avaliación. 

- A percibir as retribucións que se determinen pola Lei e neste Acordo, e as 
indemnizacións por razón de servizo. 

- A participar na consecución dos obxectivos atribuídos a unidade onde preste 
servizos e ser informado polos seus superiores das tarefas a desenvolver. 

- Á defensa xurídica e protección polo Concello nos procedementos que se sigan 
ante calquera orde xurisdicional como consecuencia do exercicio lexítimo das 
súas funcións ou cargo público. 

- Á formación continua e actualización permanente dos seus coñecementos e 
capacidades profesionais, que deberá realizarse, na medida do posible, en 
horario laboral. 

- Ao respecto da súa intimidade, orientación sexual, propia imaxe e dignidade no 
traballo, especialmente fronte ao acoso sexual e por razón de sexo, moral e 
laboral. 

- Á non discriminación por razón de nacemento, orixe racial ou étnico, xénero, 
sexo ou orientación sexual, relixión ou conviccións, opinión, razóns da lingua, 
discapacidade, idade ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 
social. 

- Á adopción das medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, familiar e 
laboral. 

- Á liberdade de expresión dentro dos límites do ordenamento xurídico. 
- A recibir protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo. 
- Ás vacacións, descansos, permisos e licenzas. 
- Á xubilación segundo os termos e condicións establecidas nas normas 

aplicables. 
- Ás prestacións da seguridade social correspondentes ao réxime que lles sexa de 

aplicación. 
- Á libre asociación profesional. 
- Á súa integridade física e a unha adecuada política de seguridade e hixiene. 
- Aos demais dereitos recoñecidos polo ordenamento xurídico. 
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SECCIÓN 2ª. DOS DEBERES DOS EMPREGADOS DO CONCELLO; PRINCIPIOS 
ÉTICOS E DE CONDUCTA 
 
Artigo 39. Deberes laborais. 

1. Deberes dos empregados do Concello. Código de conducta. 
Os empregados públicos deberán desempeñar con dilixencia as tarefas que teñan 
asignadas e velar polos intereses xerais con suxeición e observancia da constitución, o 
Estatuto de Autonomía e do resto do ordenamento xurídico, debendo actuar con 
arranxo aos seguintes principios: obxectividade, integridade, neutralidade, 
responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público, 
transparencia, exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, 
promoción do entorno cultural e medioambiental e respecto á igualdade entre mulleres 
e homes, que inspiran o código de conduta dos empregados públicos.  
 
2. Os principios éticos dos empregados do Concello son: 

- Respecto á Constitución, ao Estatuto de Autonomía de Galicia e ao resto do 
normas que integran o ordenamento xurídico. 

- A súa actuación perseguirá a satisfacción dos intereses xerais dos cidadáns e 
fundamentarase en consideracións obxectivas orientadas cara á imparcialidade 
e o interese común, á marxe de calquera outro factor que exprese posicións 
persoais, familiares, corporativas, clientelares ou calquera outra que poida 
contradicir este principio. 

- Axustarán a súa actuación aos principios de lealdade e boa fe coa 
Administración na que prestan os seus servizos, e cos seus superiores, 
compañeiros, subordinados e cos cidadáns.  

- A súa conduta basearase no respecto dos dereitos fundamentais e liberdades 
públicas, evitando toda actuación que poida producir discriminación algunha por 
razón de nacemento, orixe racial ou étnico, xénero, sexo, orientación sexual, 
relixión ou conviccións, opinión, discapacidade, idade ou calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. 

- Absteranse naqueles asuntos nos que teñan un interese persoal, así como de 
toda actividade privada ou interese que poida supoñer risco de conflicto de 
intereses co seu posto público. 

- Non contraerán obrigacións económicas nin intervirán en operacións financeiras, 
obrigacións patrimoniais ou negocios xurídicos con persoas ou entidades cando 
poida supor un conflito de intereses coas obrigacións do seu posto público. 

- Non aceptarán ningún trato de favor ou situación que implique privilexio ou 
vantaxe inxustificada, por parte de persoas físicas ou entidades privadas. 

- Actuarán de acordo cos principios de eficacia, economía e eficiencia, e vixiarán 
a consecución do interese xeral e o cumprimento dos obxectivos da 
organización.  
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- Non influirán na axilización ou resolución de trámite ou procedemento 
administrativo sen xusta causa e, en ningún caso, cando iso comporte un 
privilexio en beneficio dos titulares dos cargos públicos ou da súa contorna 
familiar e social inmediata, ou cando supoña un menoscabo dos intereses de 
terceiros.  

- Cumprirán con dilixencia as tarefas que lles correspondan ou se lles 
encomenden e, no seu caso, resolverán dentro de prazo os procedementos ou 
expedientes da súa competencia.  

- Exercerán as súas atribucións segundo o principio de dedicación ao servizo 
público, absténdose non só de condutas contrarias ao mesmo, senón tamén de 
calquera outra que comprometa a neutralidade no exercicio dos servizos 
públicos.  

- Gardarán secreto das materias clasificadas ou outras cuxa difusión estea 
prohibida legalmente, e manterán a debida discreción sobre aqueles asuntos 
que coñezan por razón do seu cargo, sen que poidan facer uso da información 
obtida para beneficio propio ou de terceiros, ou en prexuízo do interese público. 

 
3. Principios de conducta: 

- Tratarán con atención e respecto aos cidadáns, aos seus superiores e aos 
restantes empregados públicos. 

- O desempeño das tarefas correspondentes ao seu posto de traballo realizarase 
de forma dilixente e cumprindo a xornada e o horario establecidos. 

- Obedecerán ás instrucións e ordes profesionais dos superiores, salvo que 
constitúan unha infracción manifesta do ordenamento xurídico, nese caso 
poranas inmediatamente en coñecemento dos órganos de inspección 
procedentes. 

- Informarán aos cidadáns sobre aquelas materias ou asuntos que teñan dereito a 
coñecer, e facilitarán o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas 
obrigacións.  

- Administrarán os recursos e bens públicos con austeridade, e non utilizarán os 
mesmos en proveito propio ou de persoas achegadas. Terán, así mesmo, o 
deber de velar pola súa conservación. 

- Rexeitarase calquera agasallo, favor ou servizo en condicións vantaxosas que 
vaia máis aló dos usos habituais, sociais e de cortesía, sen prexuízo do 
establecido no Código Penal.  

- Garantirán a constancia e permanencia dos documentos para a súa transmisión 
e entrega aos seus posteriores responsables. 

- Manterán actualizada a súa formación e cualificación. 
- Observarán as normas sobre seguridade e saúde laboral. 
- Porán en coñecemento dos seus superiores ou dos órganos competentes as 

propostas que consideren adecuadas para mellorar o desenvolvemento das 
funcións da unidade na que estean destinados. A estes efectos poderase prever 
a creación da instancia adecuada competente para centralizar a recepción das 
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propostas dos empregados públicos ou administrados que sirvan para mellorar a 
eficacia no servizo.   

- Garantirán a atención ao cidadán en castelán ou galego, segundo este o solicite.  
 
 

CAPÍTULO VI. CALIDADE DOS SERVIZOS E ABSENTISMO LABORAL 
 
Artigo 40. Calidade dos servizos e absentismo laboral. 
1. O Concello de Teo e os órganos de representación dos seus funcionarios 
potenciarán os instrumentos de control e redución do absentismo laboral a través da 
proposta, entre outras, de sistemas e procedementos de medidas de mellora da 
calidade na prestación do servizo público aos cidadáns, da medición cuantitativa e 
cualitativa do absentismo laboral e seguimento deste, realizando os estudios 
necesarios sobre as súas causas e adoptando, se é o caso, as medidas que sexan 
procedentes para a súa redución. 
2. O persoal virá obrigado a comunicar aquelas ausencias que se produzan ao inicio da 
xornada laboral mediante o correspondente aviso ao superior inmediato, seguíndose 
igual procedemento no caso de ser causa sobrevida durante a xornada laboral.  
3. Será xustificable ante a xefatura de persoal toda ausencia producida na xornada 
laboral, deducindo dos haberes correspondentes toda ausencia ou falta de 
puntualidade que acumuladamente supoña mais de dúas horas ó mes, agás aquelas 
causadas por enfermidade, permisos retribuídos ou outro tipo de ausencias 
xustificadas. As ausencias debidas a enfermidade xustificaranse co correspondente 
parte de consulta, baixa médica ou hospitalización. Nembargantes, as ausencias por 
indisposición de un día de duración e ata  un máximo de tres días ao ano non dará 
lugar a dedución ningunha, sen necesidade de xustificación. Esta circunstancia deberá 
ser comunicada con carácter inmediato, na data que se produza, ao responsable do 
centro ou servizo. 
4. Das medidas que se adopten para reducir o absentismo informarase puntualmente á 
Comisión Paritaria de Control e Seguimento e aos órganos de representación dos 
funcionarios. 
 

CAPÍTULO VII. CALENDARIOS LABORAIS, XORNADAS E HORARIOS 

Artigo 41. Calendario laboral ordinario. 
O calendario laboral ordinario para o persoal do Concello de Teo será o que se 
estableza polos organismos competentes da Administración Central, Autonómica e do 
Concello, dentro das súas respectivas competencias, e afecten ao conxunto da 
Administración Local de Galicia e ao Concello de Teo en particular.  
Os calendarios anuais deberán estar expostos antes do 15 de novembro do ano 
anterior. As modificacións sobrevidas ao calendario, deberán estar suficientemente 
motivadas e informadas,  previamente, e con antelación suficiente, aos órganos de 
representación interesados. 
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Artigo 42. Días non laborables. 
Os días 24, 31 de decembro e 22 de maio non serán laborables para o persoal do 
Concello de Teo, e permanecerán pechadas as oficinas públicas, agás o servizo de 
Rexistro Xeral, en horario de 9:00 a 13:00 horas, que será atendido por persoal auxiliar 
administrativo e administrativo de todos os departamentos, de forma correlativa, 
compensando o día do servizo de acordo co establecido no presente Acordo para os 
servizos extraordinarios realizados fora da xornada normal, conforme aos mesmos 
criterios estipulados para a compensación do servizo de rexistro realizado os sábados.  
A non ser que o calendario laboral faga previsións ao respecto, cando os días 24 e 31 
de decembro, ou calquera outro festivo, coincidan en sábado ou en días non 
laborables, serán compensados con  días de asuntos particulares. 
Procuraranse os mecanismos necesarios para que o persoal alterne os festivos 
traballados cada ano natural, en relación aos festivos traballados o ano anterior. 
 
Artigo 43. Xornada laboral. 
1. A duración máxima da xornada de traballo do Concello de Teo será de 35 horas 
semanais de traballo efectivo, de promedio, en cómputo anual, equivalente 1554  horas 
anuais. 
Neste cómputo de xornada incluiranse as horas de asistencia aos cursos de formación 
programados ou autorizados polo correspondente órgano municipal para a capacitación 
e cualificación profesional ou para a adaptación a un novo posto de traballo e de 
asistencia obrigada, que se considerarán tempo de traballo efectivo para todos os 
efectos. 
2. A xornada diaria realizarase, con carácter ordinario, de luns a venres, 
preferentemente en quendas de mañá de 8:00 horas a 15:00 horas, sen prexuízo dos 
horarios específicos que se establezan para cada servizo, e que en ningún caso 
poderán sobrepasar a xornada máxima especificada no presente Acordo. 
3. Os sábados pola mañá permanecerá aberto o servizo de Rexistro Xeral, en horario 
de 9:00 a 13:00 horas. 
A cobertura deste servizo realizarase, con carácter rotatorio, entre todo o persoal 
auxiliar administrativo e administrativo de todos os departamentos 
O persoal que teña que atender este servizo terá dereito ás medidas de compensación 
correspondentes, segundo o estipulado ao respecto neste Acordo. Dita compensación 
deberá materializarse con descansos que impliquen, segundo a elección do 
empregado/a, ou ben unha redución de xornada en tramos non inferiores a unha hora, 
ou ben a acumulación destas horas ata completar unha xornada ordinaria de traballo 
diario. En calquera caso, a compensación horaria deberá ser concedida, previa 
solicitude perante o órgano competente, e atendendo ás necesidades do servizo. 
Nos casos excepcionais nos  que,  por necesidades de servizo, non se poida proceder 
á compensación en descanso, poderase realizar unha compensación económica, que 
deberá ser aboada coas mesma periodicidade vixente para o pago dos servizos 
extraordinarios. 
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Os criterios utilizados para o cálculo da compensación, tanto horaria como económica, 
serán os mesmos aplicables para o caso dos servizos extraordinarios, sempre e cando 
se poida acreditar esta natureza, ou, no seu caso, os aplicable para a compensación do 
traballo realizado en festivo. 
5. Durante o período comprendido entre o 16 de xuño e o 15 de setembro (ámbolos 
dous inclusive), xornada de verán, e durante o período non lectivo de vacacións de 
Nadal dos colexios de educación infantil e primaria, reducirase a xornada ordinaria 
diaria nunha hora,  principiando ás 8:00 e rematando ás 14:00 horas.  
O persoal do Concello con redución de xornada disporá dunha redución proporcional 
durante este período. 
Esta redución de xornada quedará condicionada a que a prestación dos servizos quede 
debidamente garantida, polo que deberá adaptarse a esta circunstancia. 
Cando polas características do servizo ou do posto de traballo, non sexa posible esta 
redución, o tempo de redución computarse sobre a xornada anual de traballo, de tal 
xeito que a distribución concreta da mesma garanta unha compensación horaria 
semellante á dos restantes empregados 
 
Artigo 44. Tempo de traballo efectivo. 
Todo o persoal en réxime de xornada continuada gozará dunha pausa mínima de 30 
minutos no medio da xornada, computándose como tempo de traballo efectivo. 
O persoal en réxime de xornada partida, gozará de dúas pausas de 15 minutos, 
distribuídas nas dúas partes da xornada laboral, e no medio de cada unha delas 
respectivamente, computándose como tempo de traballo efectivo. 
O tempo de traballo computarase de modo que tanto ao comezo como ao remate da 
xornada diaria, o/a traballador/a se atope no seu posto de traballo, considerándose 
como traballo efectivo aquel que sexa imprescindible para recoller, ordenar e gardar 
roupa, materiais e útiles de traballo. A mesma consideración terá o tempo utilizado para 
cumprir coas normas de seguridade e hixiene. 
Para o persoal que desenvolva a súa actividade en lugares de traballo non fixos ou 
itinerantes, o cómputo da xornada normal de traballo comezará a partir da súa 
presenza no lugar de recollida ou reunión establecido, ou no centro de control, tanto na 
entrada como na saída do traballo. 
 
Artigo 45. Calendario de servizos especiais. 
Naqueles servizos municipais que, pola natureza da súa actividade, deban organizarse 
por quendas de traballo, estas efectuaranse mediante a rotación entre todo o persoal 
adscrito. Procurarase que nos servizos nos que a actividade se desenvolva en 
domingos, festivos, horas nocturnas, ou en condicións de perigosidade, penosidade ou 
toxicidade, as xornadas traballadas nas devanditas circunstancias sexan repartidas 
equitativamente entre todo o persoal adscrito ao servizo, sen prexuízo das situacións 
que por saúde laboral impidan o traballo a quendas ou nocturno, especialmente no 
período de maternidade, procurando os mecanismos necesarios para que o persoal 
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alterne os festivos traballados cada ano natural, en relación ós festivos traballados o 
ano anterior. 
Os calendarios de servizos especiais poderán dispor dun sistema de quendas, 
atendendo á dispoñibilidade de persoal e aos servizos a realizar, respectando, en todo 
caso, o descanso entre xornadas, que non poderá ser inferior a 12 horas, e o descanso 
semanal ininterrompido de 24 horas que se engadirá ao anterior. En todo caso, este 
deberá coincidir alomenos con dous fins de semana de descanso ao mes. O goce do 
descanso semanal é obrigatorio e non acumulable, agás naqueles casos nos que, por 
pedimento do/a traballador/a e por causa xustificada, se autorice a súa acumulación 
A xornada non excederá anualmente da sinalada ao resto do persoal. Os calendarios 
de servizos especiais preverán a xornada laboral ordinaria dos mesmos, así como, de 
selo caso, a parte variable do horario. 
A elaboración e tramitación destes calendarios rexerase polos mesmos criterios 
establecidos para os calendarios ordinarios. 
Entenderase por distorsión horaria, a organización do traballo que obrigue a prestar 
servizo alternativamente en quendas variables de mañá, tarde ou noite. 
 
Artigo 46. Servizos extraordinarios fóra da xornada laboral. 
1. Terá a consideración de hora extraordinaria cada hora de traballo que se realice 
sobre a duración máxima da xornada ordinaria de traballo establecida no presente 
Acordo. 
2. Os servizos extraordinarios realizados fóra da xornada laboral terán unha 
consideración excepcional e terán que ser motivados por extraordinarias ou urxentes 
necesidades, e deberán ser compensados economicamente ou en tempo de descanso 
dentro dos trinta días seguintes. Con carácter xeral, deberán ser compensados en 
descanso, e so excepcionalmente, e de xeito motivado, ante a imposibilidade de 
compensación horaria, retribuíranse segundo o disposto no presente Acordo. En 
calquera caso, a compensación en descanso estará supeditada ás necesidades do 
servizo respectivo. 
3. Especificamente, terán a consideración de servizos extraordinarios as horas 
necesarias para asistir a xuízos ou comparecencias fóra da xornada de traballo, 
derivados da prestación do servizo. Para estes efectos, computaranse un mínimo de 
cinco horas extraordinarias se o xuízo ou comparecencia ten lugar no mesmo partido 
xudicial (Santiago de Compostela), e de sete horas se se trata dun partido distinto, sen 
prexuízo da xustificación oportuna. Igualmente, para o persoal da quenda de noite que 
teña que acudir a xuízo na mañá seguinte da súa quenda, autorizaráselle a ausencia 
do servizo para facilitar a asistencia ao xuízo. 
Se o día convocado para asistir a declarar ó Xulgado o/a traballador/a estivera gozando 
do seu día de descanso, será substituído por outro día de descanso. 
Igualmente, considéranse horas extraordinarias as consumidas polo persoal que realice 
traballo por quendas na espera do relevo correspondente, sen prexuízo da esixencia da 
responsabilidade correspondente polo incumprimento do horario. 
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4. Os responsables dos servizos ou unidades administrativas responderán 
persoalmente da certeza e efectividade da realización de servizos extraordinarios, así 
como da veracidade das circunstancias que xustifiquen a súa realización. 
5. Para o debido control do número de horas extraordinarias feitas, levarase un rexistro, 
por cada servizo, co número de horas realizado trimestralmente, que, en todo caso, 
será entregado, tamén trimestralmente, aos representantes do persoal. 
6. O número de horas extraordinarias realizadas por cada traballador/a non poderá 
exceder de 80 ao ano. Non se computarán a estes efectos as motivadas pola 
necesidade de reparar e previr sinistros e outros danos extraordinarios e urxentes, 
independentemente da súa compensación como hora extraordinaria. 
7. As horas extraordinarias compensaranse preferentemente con descansos. En caso 
de compensación en descanso realizarase a razón de 2 horas por cada hora traballada, 
no caso de que sexan realizadas en domingos, festivos ou de noite compensaranse 
con 3 horas, e 3,5 horas se concorren as dúas circunstancias (festividade e 
nocturnidade) 
8. As horas de compensación acumularanse preferentemente ata chegar a completar 
xornadas laborais completas. 
 
Artigo 47. Réxime de especial dedicación. 
1. O réxime de especial dedicación implicará a dispoñibilidade, por razóns de servizo, 
para o desenvolvemento dunha xornada adicional anual dun 10% sobre a xornada 
ordinaria, e a aplicación do réxime de incompatibilidades ao amparo da normativa 
aplicable para o persoal  ao servizo das Administracións Públicas. 
2. A aplicación deste réxime derivarase da determinación, no seo da RPT, ou no 
instrumento organizativo similar vixente, daqueles postos que, polas súas especias 
características, así o requiran. Do mesmo xeito, a súa compensación económica tamén 
deberá derivarse do proceso de elaboración da RPT e da valoración económica das 
características que determinarán o Complemento Específico a asignar a cada posto.  

 
Artigo 48. Traballo en período nocturno, festivo e a quendas. 
1. Entenderase por traballo en período nocturno o efectuado entre as 10 da noite 
(22:00 p.m) e as 8 da mañá (8:00 a.m.). A tales efectos, consideraranse quendas de 
traballo nocturno aquelas que realicen, de maneira habitual, con estas características 
horarias, unha parte non inferior a tres horas da súa xornada diaria de traballo, ou unha 
parte non inferior a un tercio da xornada anual de traballo. 
2. Entenderase por traballo en período festivo o realizado no tempo que medie entre as 
22 horas do venres e véspera de festivo e as 22 horas de cada domingo ou festivo. 
3. Enténdese por traballo a quendas toda organización de traballo en equipo segundo a 
cal o persoal ocupa, sucesivamente, os mesmos postos de traballo, seguindo un certo 
ritmo, continuo ou discontínuo, implicando para o traballador/a a necesidade de prestar 
os seus servizos, en horas diferentes, nun período determinado de días ou semanas, e 
conlevando, igualmente, a variación do descanso semanal. Naqueles servizos 
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municipais que pola natureza da súa actividade deban organizarse por quendas de 
traballo, estas efectuaranse mediante a rotación entre todos/as os traballadores/as.  
 5. O sistema retributivo terá en conta as xornadas antes indicadas. As horas que se 
realicen nestas circunstancias compensaranse mediante a súa retribución específica 
e/ou a redución da xornada que se determine, salvo aqueles casos nos que as 
retribucións propias do posto desempeñado xa se determinaran considerando estas 
características.  
 
Artigo 49. Traballo en xornada partida 
Entenderase por traballo en xornada partida o realizado en horario de mañá e tarde 
para completar a xornada ordinaria diaria.  
Nos casos en que poidan existir dúbidas respecto da existencia dunha xornada partida 
na prestación laboral dun/dunha determinado/a traballador/a, será a Comisión Paritaria 
de Control e Seguimento do presente Acordo a que deba emitir informe aclaratorio ao 
respecto. 
 
Artigo 50. Xornada irregular 
Entenderase por xornada irregular aquela non axustada a quenda e que en cómputo 
anual non exceda da xornada ordinaria fixada nesta Acordo. A necesidade desta 
xornada virá determinada pola natureza da actividade que se desenvolve, de tal xeito 
que a suxeición á xornada ordinaria imposibilite a prestación do servizo. 
Nos casos en que poidan existir dúbidas respecto da existencia dunha xornada 
irregular na prestación laboral dun/dunha determinado/a empregado/a, será a Comisión 
Paritaria de Control e Seguimento do presente Acordo a que deba emitir informe 
aclaratorio ao respecto. 
 
Artigo 51. Descanso entre xornadas. 
Calquera que sexa o réxime de organización do traballo de cada servizo municipal, 
entre o final dunha xornada e o comezo da seguinte mediarán como mínimo 12 horas, 
salvo solicitude motivada  do/da empregado/a. 
 

CAPÍTULO VIII. VACACIÓNS, PERMISOS, LICENZAS E SITUACIÓNS 
ADMINISTRATIVAS. 

 
Artigo 52. Licenzas retribuídas.  
Sen prexuízo do disposto na lexislación sobre función pública aplicable ao persoal ao 
servizo da Administración Local da Comunidade autónoma galega en cada momento, 
establécese o seguinte réxime de permisos e licenzas retribuídos. 
Poderanse conceder licenzas nos seguinte casos e condicións: 
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1. Por matrimonio, ou inicio de vida en común, o/a traballador/a terá dereito a 
unha licenza de 15 días hábiles ininterrompidos, que poderán sumarse ás vacacións 
anuais. O inicio da convivencia deberá demostrase mediante certificación rexistral de 
matrimonio ou de parella de feito, ou por calquera outro medio que acredite 
debidamente dito feito. 

2.  Por embarazo, nas condicións e duración previstas na lexislación xeral. 
3. Por asuntos propios poderanse conceder licenzas sen retribución dunha 

duración acumulada que non poderá exceder de 3 meses, cada dous anos. A 
Concesión de licenzas por asuntos propios subordinarase, en todo caso, ás necesidade 
do servizo. 

4. As licenzas por enfermidade fixaranse de acordo co réxime da Seguridade 
Social ó que pertenza o empregado. 

5. Poderanse conceder licenzas para a realización de estudios oficiais sobre 
materias directamente relacionadas coa Administración Pública, logo do informe 
favorable do superior xerárquico, e o empregado terá dereito a percibir as retribucións 
básicas e as indemnizacións por razón de servizo que poidan corresponder. 
 
Artigo 53.Vacacións: 
1. O persoal terá dereito, por ano completo de servizos, a gozar dunhas vacacións 
retribuídas dun mes natural ou de vinte e dous días hábiles anuais, ou aos días que 
correspondan, proporcionalmente, ao tempo de servizos efectivos. Poderanse gozar en 
períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos. Excepcionalmente, previa 
solicitude ao órgano competente, poderanse gozar en períodos inferiores ao cinco días, 
sempre e cando isto sexa compatible coas necesidades do servizo. 
2. No suposto de completar os anos de antigüidade na administración reflectidos no 
cadro posterior terase dereito ao goce dos seguintes días de vacacións anuais 

 
15 anos de servizo...............................23 días hábiles 
20 anos de servizo...............................24 días hábiles 
25 anos de servizo...............................25 días hábiles 
30 ou máis anos de servizo... .............26 días hábiles. 

 
Este dereito farase efectivo a partir do ano natural seguinte ao do cumprimento dos 
anos de servizo sinalados no parágrafo anterior.  
3. Para os efectos previstos neste artigo, non se considerarán como días hábiles os 
sábados, sen prexuízo das adaptacións que se establezan para os horarios especiais.  
4. No caso de que o período de vacacións coincida co permiso previsto no punto 4 do 
artigo 54, a persoa interesada terá dereito á fixación dun período alternativo.  
5. O calendario de vacacións elaborarase anualmente, téndose en conta as 
necesidades dos servizos, oídos os órganos de representación do persoal.  O plan de 
vacacións anuais será elaborado antes do 31 de marzo de cada ano, sendo de 
coñecemento público para todo o persoal. 
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Recoñécese o dereito á elección do período de vacacións a favor das mulleres 
xestantes e a preferencia de elección de mulleres e homes con fillas ou fillos menores 
de doce anos ou maiores dependentes ao seu coidado.  
6. Os permisos de maternidade, paternidade e lactación, así como os períodos de 
incapacidade temporal derivados do embarazo, poderanse acumular ao período de 
vacacións, mesmo despois do remate do ano natural ao que aquelas correspondan.  
7. A organización das vacacións permitirá a distribución equitativa das mesmas a 
través de sistemas de rotación, de tódolos afectados pola unidade ou servizo 
correspondente, se prexuízo do dereito de elección que se recoñece nos apartados 5 e 
8 deste artigo. 
8. A baixa por maternidade, enfermidade ou accidente interromperá o cómputo de 
período vacacional e reanudarase de acordo coas necesidades do servizo despois da 
alta. De producirse colisión de intereses entre un/unha traballador/a afectado por unha 
enfermidade ou por un accidente e aqueles outros do seu mesmo servizo, que xa as 
teñen programadas, terán estes últimos preferencia sobre aquel, que en todo caso 
haberá de supeditarse ás necesidades do servizo. 
9. Cando o período de vacacións coincida cunha incapacidade temporal derivada do 
embarazo, parto ou lactancia natural, ou co permiso de maternidade, ou coa súa 
ampliación por lactancia, a empregada terá dereito a gozar as vacacións en data 
distinta, aínda que tivera rematado o ano natural ao que correspondan. Gozarán deste 
mesmo dereito quenes estean gozando do permiso de paternidade. 
10. No caso de que o/a funcionario/a cese por xubilación ou falecemento sen gozar das 
vacacións que lle corresponderan, terá dereito (el ou os seus derechohabientes) a que 
se lle inclúa na liquidación o importe da parte proporcional das vacacións devengadas e 
non disfrutadas polo período de tempo traballado durante o ano. 
 
Artigo 54. Permisos. 
1. Concederanse permisos polas seguintes causas xustificadas:  

a) Polo nacemento de fillo/a, falecemento, accidente ou enfermidade grave ou 
intervención cirúrxica dun familiar dentro do primeiro grao de consanguinidade ou 
afinidade, tres días hábiles cando o suceso se produza na mesma localidade e cinco 
días hábiles cando sexa en distinta localidade, poidendo ser incrementada esta 
cantidade en casos excepcionais, previa solicitude ao órgano competente, e ante a 
existencia dunha motivación obxectiva que xustifique tal ampliación. En calquera caso, 
nos supostos de nacemento de fillo/a, así como de situacións de falecemento, 
accidente ou  intervención cirúrxica e enfermidade grave, este permiso será de dez 
días hábiles cando se trate de fillo, cónxuxe ou pais.  
Cando se trate do falecemento, accidente ou enfermidade grave ou intervención 
cirúrxica dun familiar dentro do segundo grao de consanguinidade ou afinidade, o 
permiso será de dous días hábiles cando o suceso se produza na mesma localidade e 
de catro días hábiles cando sexa en distinta localidade.  
Cando se trate do falecemento, accidente ou enfermidade grave ou intervención 
cirúrxica dunha persoa non incluída nos caos anteriores, poderanse conceder 
permisos, polo tempo imprescindible, previa solicitude ao órgano competente, e ante a 
existencia dunha motivación obxectiva que xustifique tal concesión. 

b) Por traslado de domicilio sen cambio de residencia, un día na mesma 
localidade e dous días se hai cambio de localidade. Se a unidade familiar está 
composta por dous ou máis membros, o permiso será de tres días sen cambio de 
localidade e de catro se existe cambio.  
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c) Para realizar funcións sindicais, de formación sindical ou de representación do 
persoal, nos termos legalmente establecidos e recoñecidos neste acordo. 

d) Por asistencia a xuntas, asembleas, congresos, etc...de carácter sindical o 
tempo de duración e número de funcionarios que se determine pola Mesa de 
Negociación. 

e) Para concorrer a exames finais ou parciais liberatorios e demais probas 
definitivas de aptitude, o tempo imprescindible, debendo garantirse, como mínimo, o 
día de realización da proba. No caso do persoal que realice traballo a quendas, este 
permiso afectará á noite anterior á realización da proba en cuestión. 

f) Por lactancia dun fillo ou filla menor de doce meses, o/a funcionario/a terá 
dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderá dividir en dúas fraccións. Este 
dereito poderase substituír por unha redución da xornada normal en media hora ao 
inicio e ao final da xornada ou ben nunha hora ao inicio ou ao final da xornada. Este 
dereito poderá ser exercido indistintamente por un ou outro dos proxenitores, no caso 
de que ambos traballen.  
Igualmente, poderase substituír o tempo de lactancia por un permiso retribuído que 
acumule en xornadas completas o tempo correspondente ou ben por un crédito de 
horas, podéndose aproveitar, en ambos os casos, en calquera momento, despois do 
gozo do permiso de maternidade.  
A cantidade de horas incluídas no crédito será o resultado de contabilizar o total de 
horas ás que se tería dereito se se dispuxese do permiso de lactación na súa 
modalidade dunha hora de ausencia.  
Este permiso incrementarase proporcionalmente nos casos de parto múltiple.  
Nos supostos de adopción ou acollemento, este dereito computarase durante o 
primeiro ano desde a resolución xudicial ou administrativa de adopción ou acollemento.  

g) Por nacemento de fillos/as prematuros ou que por calquera outra causa deban 
permanecer hospitalizados a continuación do parto, a empregada ou o empregado terá 
dereito a ausentarse do traballo durante un máximo de dúas horas diarias e percibirá 
as retribucións íntegras.  
 h) Por razóns de garda legal, cando o persoal teña o coidado directo dalgún 
menor de doce anos, de persoa maior que requira especial dedicación ou dunha 
persoa con discapacidade que non desempeñe actividade retribuída, terá dereito a 
unha redución de ata un medio da xornada de traballo, coa diminución proporcional das 
súas retribucións.  
Terá o mesmo dereito o persoal que precise encargarse do coidado directo dun familiar 
ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade que, por razóns de idade, 
accidente ou enfermidade, non se poida valer por si mesmo e que non desempeñe 
actividade retribuída.  
Con independencia do dereito á redución de xornada fixada neste apartado, nestes 
supostos o persoal poderá flexibilizar nunha hora o seu horario habitual fixo, que 
poderá elevarse a dúas horas no suposto de familia monoparental. En todo caso o 
persoal disporá do tempo necesario para acudir a reunións de coordinación e apoio 
asistencial no suposto de fillos/as con discapacidade. 
O Concello poderá autorizar, con carácter excepcional, a modificación do horario fixo 
para atender ás necesidades de conciliación da vida familiar e laboral. 

i) As empregadas embarazadas terán dereito a ausentarse do traballo para a 
realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto polo tempo 
necesario para a súa práctica e logo de xustificación da necesidade de realización 
delas dentro da xornada de traballo.  
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k) O persoal terá dereito a un permiso retribuído para tratamentos de 
fecundación asistida polo tempo necesario para a súa práctica, con aviso previo e 
xustificación da necesidade de realización dentro da xornada de traballo. Se fose 
necesario o desprazamento, o permiso será de dous días.  

l) Para acompañar o seu cónxuxe, ou parella en análoga relación de 
afectividade, a tratamentos de fecundación asistida, a exames prenatais e a técnicas 
de preparación ao parto, o persoal terá dereito a un permiso retribuído en idénticos 
termos e condicións de exercicio que os previstos para estes permisos.  

m) Nos supostos de accidente ou enfermidade moi grave do cónxuxe, parella en 
análoga relación de afectividade, familiares en primeiro grao, acollidos/acollidas ou 
familiares que convivan, e para atender o seu coidado, o persoal terá dereito a un 
permiso retribuído cunha duración máxima de trinta días naturais. Cada accidente ou 
enfermidade xerará un único permiso, que, dentro da duración máxima de trinta días, 
se poderá utilizar de maneira separada ou acumulada.  

n) Por ser preciso atender o coidado dun familiar de primeiro grao, o persoal terá 
dereito a solicitar unha redución de ata o 50% da xornada laboral, con carácter 
retribuído, por razóns de enfermidade moi grave e polo prazo máximo dun mes, 
prorrogable en circunstancias excepcionais e atendendo á extrema gravidade da 
enfermidade padecida, ata un período máximo de dous meses.  

Se houbese máis dun titular deste dereito polo mesmo feito causante, o tempo 
de gozo desta redución poderase ratear entre eles, respectando, en todo caso, o prazo 
máximo dun mes ou, se é o caso, o de dous meses.  

o) O persoal terá dereito a ausentarse para acompañar ás revisións médicas aos 
fillos, as fillas, as persoas maiores e cónxuxes, ao seu cargo, polo tempo necesario, 
con aviso previo e xustificación da necesidade de realización dentro da xornada de 
traballo.  

p) No caso de enviuvar tendo fillos/as menores ou diminuídos físicos, psíquicos 
ou sensoriais, que estean ao cargo do funcionario e que non desempeñen actividade 
retribuída, un mínimo de 15 días naturais dende a data de falecemento do cónxuxe. 

q) Por asuntos e outro tipo de causas e circunstancias  non recollidas nos 
apartados anteriores e debidamente xustificadas, poderanse conceder permisos polo 
tempo indispensable, previa solicitude ao órgano competente. Nos casos en que pola 
propia premura e urxencia do permiso solicitado, non se puidese proceder á previa 
solicitude, a ausencia deberá ser comunicada ao Departamento de Persoal ou ao 
responsable do servizo correspondente, debendo  achegarse, en canto sexa posible, 
as xustificacións oportunas 
 
2. Permisos por cumprimento dun deber inescusable:  
a.- Concederase permiso polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber 
inescusable de carácter público ou persoal e por deberes relacionados coa conciliación 
da vida familiar e laboral.  
b.- Por acudir a consultas, tratamentos e exploracións de tipo médico, sempre que non 
se poida acudir fóra do horario de traballo, o persoal municipal terá dereito a un 
permiso polo tempo preciso para a súa realización, sempre que estea debidamente 
xustificado. 

 
3. Asuntos particulares. Poderase dispoñer de ata nove días ao ano, como máximo, 
de permiso para asuntos particulares sen xustificación, atendendo sempre ás 
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necesidades do servizo. Así mesmo, terase dereito ao gozo de dous días adicionais ao 
cumprir o sexto trienio, que se incrementará nun día adicional por cada trienio cumprido 
a partir do oitavo. 

 
4. Permisos por motivos da conciliación da vida familiar e laboral e por razón de 
violencia de xénero  

A) Permiso por parto: terá unha duración de dezaseis semanas 
ininterrompidas. Este permiso ampliarase en dúas semanas máis no suposto de 
discapacidade do fillo ou filla, e por cada fillo/a a partir do segundo, nos supostos de 
parto múltiple. O permiso distribuirase á opción da empregada sempre que seis 
semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto. No caso de falecemento da nai, 
o outro proxenitor poderá facer uso da totalidade ou, se é o caso, da parte que reste do 
permiso.  
Malia o anterior, e sen prexuízo das seis semanas inmediatas posteriores ao parto de 
descanso obrigatorio para a nai, no caso de que ambos proxenitores traballen, a nai, ao 
iniciarse o período de descanso por maternidade, poderá optar por que o outro 
proxenitor goce dunha parte determinada e ininterrompida do período de descanso 
posterior ao parto, ben de forma simultánea ou sucesiva co da nai. O outro proxenitor 
poderá seguir gozando do permiso de maternidade inicialmente cedido, aínda que no 
momento previsto para a reincorporación da nai ao traballo esta se atope en situación 
de incapacidade temporal.  
Nos casos de gozo simultáneo de períodos de descanso, a suma destes non poderá 
exceder das dezaseis semanas ou das que correspondan no caso de discapacidade do 
fillo ou filla ou de parto múltiple.  
Este permiso poderase gozar a xornada completa ou a tempo parcial, cando as 
necesidades do servizo o permitan, e nos termos que regulamentariamente se 
determinen.  
Nos casos de parto prematuro e naqueles nos que, por calquera outra causa, o 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación do parto, este permiso 
ampliarase en tantos días como o neonato se encontre hospitalizado, cun máximo de 
trece semanas adicionais.  
Durante o gozo deste permiso poderase participar nos cursos de formación que 
convoque a Administración.  

 
B) Permiso por adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma 

permanente ou simple: terá unha duración de dezaseis semanas ininterrompidas. Este 
permiso ampliarase en dúas semanas máis no suposto de discapacidade do menor 
adoptado ou acollido e por cada fillo/a, a partir do segundo, nos supostos de adopción 
ou acollemento múltiple.  
O cómputo do prazo contarase á elección do empregado, a partir da decisión 
administrativa ou xudicial do acollemento ou a partir da resolución xudicial pola que se 
constitúa a adopción, sen que un mesmo menor poida dar, en ningún caso, dereito a 
varios períodos de gozo deste permiso.  
No caso de que ambos os proxenitores traballen, o permiso distribuirase á opción dos 
interesados, que poderán gozalo de forma simultánea ou sucesiva, sempre en períodos 
ininterrompidos.  
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Nos casos de gozo simultáneo de períodos de descanso, a suma destes non poderá 
exceder das dezaseis semanas ou das que correspondan en caso de adopción ou 
acollemento múltiple e de discapacidade do menor adoptado ou acollido.  
Este permiso poderase gozar a xornada completa ou a tempo parcial, cando as 
necesidades do servizo o permitan, e nos termos que regulamentariamente se 
determinen.  
Se fose necesario o desprazamento previo dos proxenitores ao país de orixe do 
adoptado ou acollido, nos casos de adopción ou acollemento internacional, terase 
dereito, ademais, a un permiso de ata tres meses de duración, e durante este período 
percibiranse exclusivamente as retribucións básicas, podendo gozarse de forma 
fraccionada, sempre que non se superen os tres meses.  
Con independencia do permiso de ata tres meses previsto no parágrafo anterior e para 
o suposto previsto no devandito parágrafo, o permiso por adopción ou acollemento, 
tanto preadoptivo coma permanente ou simple, poderase iniciar ata catro semanas 
antes da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou a decisión 
administrativa ou xudicial do acollemento.  
Durante o gozo deste permiso poderase participar nos cursos de formación que 
convoque a Administración.  
Os supostos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma permanente ou 
simple, previstos neste artigo, serán os que así se establezan na normativa aplicable 
na Comunidade Autónoma de Galicia, e o acollemento simple deberá ter unha duración 
non inferior a un ano.  

 
C) Permiso por paternidade polo nacemento, acollemento ou adopción dun fillo 

ou filla: terá unha duración de vinte e nove días naturais, que gozará o pai a partir da 
data de nacemento, da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou da 
resolución xudicial pola que se constitúa a adopción. No caso de parto, acollemento ou 
adopción múltiple, o permiso será de trinta e cinco días naturais.  
Nos supostos de adopción ou acollemento, se ambos os proxenitores fosen persoal ao 
servizo do Concello, o permiso poderase distribuír á opción dos interesados, que 
poderán gozalo de forma simultánea ou sucesiva, sempre en períodos ininterrompidos, 
respectando en todo caso o prazo de duración.  
Este permiso é independente do gozo compartido dos permisos previstos nas alíneas 
a) e b).  
A nai poderá gozar deste permiso de paternidade a continuación dos permisos 
previstos nas alíneas a) e b) nos seguintes supostos:  

-Cando o pai falecese antes da utilización íntegra do devandito permiso.  
-Se a filiación paterna non estivese determinada.  
-Cando os proxenitores non estivesen casados nin estivesen unidos de 

feito en análoga relación de afectividade.  
-Cando en resolución xudicial ditada en proceso de nulidade, separación 

ou divorcio, iniciado antes da utilización do permiso, se lle recoñecese á nai a 
garda do fillo ou da filla que acaba de nacer.  

No suposto de matrimonio de mulleres ou de unións de feito en análoga relación de 
afectividade, ao ser unha delas a nai biolóxica, a que non o sexa terá dereito ao 
permiso de paternidade nos termos fixados nesta alínea.  
Nos casos previstos nas alíneas a), b) e c), o tempo transcorrido durante o gozo destes 
permisos computarase como de servizo efectivo para todos os efectos, garantíndose a 
plenitude de dereitos económicos do persoal durante todo o período de duración do 
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permiso, e, se é o caso, durante os períodos posteriores ao gozo deste, se, de acordo 
coa normativa aplicable, o dereito a percibir algún concepto retributivo se determina en 
función do período de gozo do permiso.  
Os empregados que fixesen uso do permiso por parto ou maternidade, paternidade e 
adopción ou acollemento terán dereito, así que finalice o período de permiso, a 
reintegrarse ao seu posto de traballo nos termos e nas condicións que non lles resulten 
menos favorables ao gozo do permiso, así como a beneficiarse de calquera mellora 
nas condicións de traballo á que puidesen ter dereito durante a súa ausencia.  

 
D) Permiso por razón de violencia de xénero sobre o persoal: as faltas de 

asistencia do persoal vítima da violencia do xénero, totais ou parciais, terán a 
consideración de xustificadas polo tempo e nas condicións nas que así o determinen os 
servizos sociais de atención ou de saúde, segundo proceda.  
Así mesmo, o persoal vítima de violencia de xénero, para facer efectiva a súa 
protección ou o seu dereito á asistencia social integral, terá dereito á redución da 
xornada coa diminución proporcional das retribucións ou á reordenación do tempo de 
traballo, a través da adaptación do horario, da aplicación do horario flexible ou doutras 
formas de ordenación do tempo de traballo que lles poidan ser aplicables, nos termos 
que para estes supostos estableza a Administración da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

 
5. Tramitación de permisos 

a) As solicitudes de permisos que sexan previsibles faranse mediante escrito 
presentado no Rexistro Xeral do Concello. Para estes efectos, o Rexistro Xeral do 
Concello disporá duns modelos normalizados de solicitude. Estes impresos deberán 
ser cubertos polo/a interesado/a, facendo constar a clase de permiso ou licenza que se 
solicita e a súa duración, e achegando, de ser o caso,    a xustificación documental 
pertinente. Os modelos dos impresos normalizados de solicitude deberán ser revisados 
pola Comisión Paritaria, que deberá concretar as xustificacións documentais 
pertinentes a presentar con cada tipo de solicitude. 

b) As comunicacións dos permisos sobrevidos ou imprevisibles, comunicaranse 
verbalmente no Departamento de Persoal e ao xefe do servizo correspondente. 
En calquera caso, presentarase a oportuna xustificación documental do permiso dentro 
do prazo de sete días naturais a partir da data de comezo do mesmo. 

c) Os permisos e licencias deberán solicitarse con cinco días hábiles de 
antelación, sempre que se achegue o visto e prace do xefe do servizo, salvo os casos 
de urxente necesidade nos que non será necesario o cumprimento do indicado 
preaviso. De non achegar o visto e prace do xefe do servizo será necesario solicitar a 
licenza con dez días de antelación. 

d) En todo caso os días de permiso por: traslado de domicilio, concurrencia a 
exames, matrimonio de parentes, nacemento de fillo/a, enfermidade, accidentes ou 
falecemento de familiares deberán coincidir necesariamente co día en que se produza 
o evento. 

e) A tramitación das solicitudes das licencias dos/as empregados/as municipais 
corresponde ao Departamento Persoal, que se encargará de efectuar as dilixencias e 
procurar os informes oportunos para determinar a correspondente resolución. A 
concesión dos permisos e licencias corresponde ao Alcalde Presidente do Concello ou 
persoa en quen delegue, quen dictará para o efecto a oportuna resolución.  
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f) No eido do establecido no apartado anterior, as solicitudes das licencias 
formuladas en forma e prazo (consonte o establecido no presente capítulo) deberán ser 
resoltas e notificadas aos solicitantes coa debida antelación á data en que deba 
comezar a licenza solicitada. No caso de que tal resolución non se produza, con 48 
horas de anterioridade, entenderase concedida nos termos do solicitado, sempre que 
se axuste ao establecido no presente Acordo. 

g) As licencias e permisos debidamente xustificados constitúen un dereito do 
persoal municipal, polo que calquera resolución negativa de permisos ou licencias 
deber ser debidamente motivada e argumentada. En caso de producirse resolución 
denegatoria o interesado terá dereito a ser escoitado, acompañándose, se así o decide, 
da representación legal dos traballadores 

h) Carecerán de validez e consideraranse nulos para todos os efectos os 
permisos e licencias que non sexan tramitados e resoltos consonte ao establecido no 
presente Acordo, sen prexuízo do establecido no apartado b) para os casos 
imprevisibles de urxente necesidade.  

i) Nos casos excepcionais nos que os permisos solicitados no se adapten ao 
procedemento exposto con anterioridade, en forma e prazo, e fosen presentados con 
carácter de urxencia, a concesión dos mesmos, po parte do órgano competente, terá 
carácter potestativo, debendo entenderse o silencio administrativo con carácter 
negativo. 

 
Artigo 55. Situacións administrativas 
As situacións nas que se poden atopar o persoal funcionario do Concello de Teo son as 
de: 

a) Servizo activo 
b) Servizo noutras Administracións Públicas 
c) Excedencia forzosa ou voluntaria 
d) Servizos especiais 
e) Suspensión de funcións. 
f) Excedencia derivada da existencia dun caso de violencia de xénero; 

Dereito a unha excedencia para facer efectiva a súa protección, ou a súa 
asistencia integral, sen necesidade de ter prestado un tempo mínimo de 
servizo e sen prazo de permanencia na mesma. Durante os dous 
primeiros meses de esta excedencia percibiranse as retribucións íntegras.  

  
Para a determinación do alcance, contido e condicións xerais das devanditas situacións 
administrativas será de aplicación a normativa vixente en cada momento para o persoal 
funcionario ao servizo das Administracións Locais de Galicia. 
 
 
CAPITULO IX. PLANIFICACIÓN DOS RECURSOS HUMANOS DO CONCELLO 
 
Artigo 56. Obxecto e instrumentos de planificación. 
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1. A planificación dos recursos humanos no Concello será a base para a eficacia na 
prestación dos servizos e a eficiencia na utilización dos seus recursos económicos, a 
través dunha axeitada dimensión, distribución, formación e promoción profesional e 
mobilidade. 
2. O Concello poderá elaborar plans de emprego ou instrumentos similares para a 
ordenación dos seus recursos humanos que inclúan: 

a) Análise das dispoñibilidades e necesidades de persoal, tanto dende o punto de 
vista do seu número de efectivos, como dos perfís profesionais ou niveis de 
cualificación dos mesmos. 

b) Previsións sobre os sistemas de organización do traballo e modificación de 
estruturas dos postos de traballo. 

c) Medidas de mobilidade, entre as que poderá figurar a suspensión de persoal 
externo a un determinado ámbito ou a convocatoria de concursos de provisión 
de postos limitados a persoal dos ámbitos que se determinen. 

d) Medidas de promoción interna e de formación do persoal. 
e) A previsión da incorporación dos recursos humanos a través do acceso ás 

Ofertas de Emprego que regula este Acordo. 
3. O plan de Emprego, será obxecto de negociación na Mesa Xeral de negociación e 
disporá dunha memoria xustificativa das necesidades e obxectivos do plan. 

 
Artigo 57. Programación funcional. 
A programación funcional dun área de traballo, determinará as instrucións que, en uso 
das capacidades de organización e dirección do traballo, determine cada responsable 
da área de xestión ou actividade, en orde a articular coordinadamente as actividades 
do servizo e entre estes, no seu caso, e servirá para valorar o adecuado cumprimento 
das funcións do persoal, e como base nos procesos de avaliación dos mesmos. 

 
Artigo 58.  Cadro de Persoal e Ofertas de Emprego Público. 
1. O Cadro de Persoal Orzamentario estará formado polas prazas dotadas 
orzamentariamente, clasificadas en grupos e subgrupos, no seu caso, e dentro deles, 
conforme ás escalas de cada grupo. Incorporarán, xunto coas prazas de funcionarios,  
as de persoal laboral e eventual. 
Segundo o establecido neste Acordo e na normativa de aplicación, o cadro de persoal 
será negociado no marco da Mesa Xeral de Negociación do Persoal do Concello de 
Teo con anterioridade á aprobación polo Pleno da Corporación. 
2.  As necesidades de recursos humanos con asignación orzamentaria que deban 
cubrirse coa incorporación de persoal de novo ingreso serán obxecto de Oferta de 
Emprego público, obrigando a convocar os correspondentes procesos de selección 
para as prazas comprometidas, e ata un dez por cento adicional, fixando un prazo 
máximo para a convocatoria dos mesmos. En todo caso a execución do proceso non 
poderá superar o máximo legal actual de tres anos. 
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3. A Oferta de Emprego, que será obxecto de negociación no seo da Mesa Xeral de 
Negociación, será aprobada polo órgano de goberno ou autoridade do Concello 
competente, e publicada no Diario Oficial correspondente. 
4. A Oferta de Emprego poderá conter medidas derivadas da planificación dos recursos 
humanos. 
 
Artigo 59. Rexistro de Persoal. 
O Concello constituirá un rexistro de persoal no que inscribirá todo o persoal 
funcionario ao seu servizo, xunto co resto de persoal laboral e eventual, incluíndo os 
datos da súa historia curricular e de carreira profesional desenvolvida. 
 
 

CAPÍTULO X. EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE TEO 
SECCIÓN 1ª INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO PERSOAL 

 
Artigo 60. Relación de postos de traballo. 
1. O Concello de Teo estruturará a súa organización a través da Relación de Postos de 
Traballo ou outros instrumentos organizativos similares. 
2. Os mencionados instrumentos de ordenación dos postos de traballo faranse públicos 
anualmente, e as súas modificacións e aprobación serán obxecto de información e, no 
caso de afectar ás condicións de traballo do persoal, negociación, en atención ao 
disposto, no presente Acordo 
3. Os datos mínimos que conterá a relación ou instrumento organizativo similar serán a 
dependencia administrativa ou area de actividade organizativa a que se adscribe o/a 
empregado/a, a relación xurídico laboral, denominación do posto, os grupos de 
clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, aos que se atopan 
adscritos, tipo e sistema de provisión, requisitos para o seu desempeño, nivel de 
clasificación e contía das retribucións complementarias que lle correspondan 
 

SECCIÓN 2ª CLASIFICACIÓN DO PERSOAL. 

Artigo 61. Clases de empregados. 
Os empregado do Concello de Teo, poderán ser: 

e) Funcionarios de carreira. 
f) Funcionarios interinos. 
g) Persoal Laboral, fixo, indefinido ou temporal. 
h) Persoal eventual. 

 
Artigo 62. Funcionarios de Carreira. 
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1. Son funcionarios de carreira os que, en virtude de nomeamento legal, están 
vinculados ao Concello, por unha relación estatutaria regulada polo Dereito 
Administrativo, para o desempeño de servizos profesionais retribuídos de carácter 
permanente. 
2. En todo caso, o exercicio das funcións que impliquen a participación directa ou 
indirecta no exercicio das potestades públicas ou na salvagarda dos intereses xerais do 
Estado, e do Concello, corresponderán exclusivamente a funcionarios públicos nos 
termos que a Lei de Función Pública de Galicia determine. 

 
Artigo 63. Funcionarios interinos. 
1. Son funcionarios interinos os que, por razóns expresamente xustificadas de 
necesidade e urxencia, son nomeados como tales para o desempeño de funcións 
propias de funcionarios de carreira, cando se dea algunha das seguintes 
circunstancias: 

a) A existencia de prazas vacantes cando non sexa posible a súa cobertura por 
funcionarios de carreira. 

b) A substitución transitoria dos titulares. 
c) A execución de programas de carácter temporal. 
d) O exceso ou acumulación de tarefas por prazo máximo de seis meses, 

dentro dun período de doce meses. 
2. A selección de funcionarios interinos haberá de realizarse mediante procedementos 
áxiles que respectarán, en todo caso, os principios de igualdade, mérito, capacidade e 
publicidade. 
3. O cese dos funcionarios interinos ademais de polas mesmas causas que os 
funcionarios de carreira producirase cando finalice a causa que deu lugar ao seu 
nomeamento. 
4. Nos supostos previstos na letra a) do apartado 1 deste artigo, as prazas vacantes 
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluírse na oferta de emprego do 
exercicio no que se produce o nomeamento e, se non fora posible, na seguinte, salvo 
que se decida a súa amortización, que deberá estar debidamente motivada, informada 
e negociada. 
5. Aos funcionarios interinos lles será aplicable, en canto sexa axeitado á natureza da 
súa condición, o réxime xeral dos funcionarios de carreira, e o previsto neste Acordo. 

 
 

Artigo 64. O persoal Laboral 
É persoal laboral o que en virtude de contrato de traballo, formalizado por escrito, en 
calquera das modalidades de contratación previstas na lexislación laboral, presta 
servizos retribuídos polo Concello. En función da duración do contrato este poderá ser 
fixo, por tempo indefinido ou temporal. 
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Artigo 65. O persoal eventual. 
1. Persoal eventual é o que en virtude de nomeamento, e con carácter non 
permanente, só realiza funcións expresamente cualificadas como de confianza ou 
asesoramento especial, sendo retribuído con cargo aos créditos orzamentarios 
consignados para este fin. 
2. O número, características e retribucións do persoal eventual será determinado polo 
Pleno da Corporación ao comezo do seu mandato, salvo as modificacións que se 
poidan facer con motivo da aprobación ou modificación dos orzamentos anuais. Este 
número e as condicións retributivas serán públicas. 
3. O nomeamento e cese do persoal eventual serán libres. O cesamento terá lugar, en 
todo caso, cando se produza o da autoridade a que preste a función de confianza ou 
asesoramento. 
4. A condición de persoal eventual non poderá constituír mérito para o acceso á función 
pública ou para a promoción interna. 
5. Ao persoal eventual seralle de aplicación, no que sexa axeitado á súa condición, o 
réxime xeral dos funcionarios de carreira e o previsto no presente Acordo. 

 
Artigo 66. Organización do persoal funcionario, clases e escalas. 
As características das clases de empregados públicos do Concello de Teo, así como as 
escalas e subescalas do persoal funcionario, son as fixadas pola Lei 7/2007, de 12 de 
abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia, a Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o Real Decreto Lexislativo 
781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba texto refundido en materia de Réxime 
Local, e a lei 4/2007, de 20 de abril, de Coordinación das Policías Locais de Galicia, e 
pola restante normativa aplicable en cada momento. 
 
Artigo 67. Grupos de clasificación de persoal funcionario. 
Os distintos corpos e escalas do persoal funcionario municipal clasifícanse, de acordo 
coa titulación esixida para o acceso aos mesmos, nos seguintes grupos, sen 
menoscabo de calquera modificación que proceda realizar por aplicación do 
desenvolvemento normativo de referencia; 
1.- Grupo A, dividido en dous Subgrupos, A1 e A2. 
Para o acceso aos corpos ou escalas deste Grupo esixirase estar en posesión do título 
universitario de Grao. Naqueles supostos nos que a Lei esixa outro título universitario 
será este o que se teña en conta. 
A clasificación dos corpos e escalas en cada Subgrupo estará en función do nivel de 
responsabilidade das funcións a desempeñar e das características das probas de 
acceso. 
2.- Grupo B. Para o acceso aos corpos ou escalas do Grupo B esixirase estar en 
posesión do título de Técnico Superior. 
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3.- Grupo C. Dividido en dous Subgrupos, C1 e C2, segundo a titulación esixida para o 
ingreso.  
C1: título de bacharelato ou técnico. 
C2: título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 
4.- Grupo C3. Equivalente ás agrupacións profesionais ás que fai referencia a 
disposición transitoria terceira da Lei 7/2007, de 12 de abril, no que se integrarán as 
prazas para as que non se esixirá, para o acceso, estar en posesión de ningunha das 
titulacións previstas no sistema educativo. 
 

CAPITULO XI. ACCESO Á CONDICIÓN DE EMPREGADO PÚBLICO DO 
CONCELLO DE TEO 

SECCIÓN 1ª.  SELECCIÓN E ACCESO 

Artigo 68. Acceso ao emprego e adquisición da relación de servizo. 
1. O Acceso ao emprego, tanto de persoal funcionario como laboral, cumprirá cos 
principios reitores e requisitos xerais aos que fai referencia o título IV da Lei 7/2007, de 
12 de abril, ou calquera outra referencia legal que en cada momento estea vixente para 
o persoal funcionario da Administración Local de Galicia 
2. Nos termos recoñecidos, e cos límites que a mencionada Lei 7/2007, de 12 de abril 
indica, recoñécese o acceso ao emprego público dos nacionais dos Estados membros 
da Unión Europea e dos estranxeiros con residencia legal en España. 
3. De acordo co sinalado na disposición adicional sétima do Decreto lexislativo 1/2008, 
do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de 
Galicia, e nas condicións que a mesma sinala, reservarase un cupo, non inferior ao 7 
por cento, de prazas vacantes ofertadas para ser cubertas con persoas con 
discapacidade. 
4. En tanto non se dite a Lei de Función Pública de Galicia, en desenvolvemento do 
Estatuto Básico, e demais normas que o desenrolen, na selección do seu persoal, o 
Concello de Teo estará ao disposto no presente Acordo, no Real Decreto 364/1995, do 
10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do persoal ao 
servizo da Administración Xeral do Estado, no Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo 
que se aproba o Regulamento de selección do persoal da Administración da 
Comunidade Autónoma Galega e no Real Decreto 896/1991, do 7 de xuño, polo que se 
aproban as regras básicas e programas mínimos do procedemento de selección dos 
funcionarios de Administración local. 
 
Artigo 69. Órganos de Selección. 
1. Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse 
aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros e cumprirá coa 
normativa de paridade que ao respecto esixe a Comunidade Autónoma de Galicia.  
2. O persoal de elección o de designación política, os funcionarios interinos e o persoal 
eventual non poderán formar parte dos órganos de selección. 
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3. A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo 
ostentarse esta en representación o por conta de ninguén. 
4. A representación sindical poderá participar no desenvolvemento dos procesos de 
selección conforme se estableza nas bases da convocatoria e de acordo coa 
negociación que se realice, ao amparo do contido deste Acordo, podendo designar 
membros dos tribunais na condición indicada neste artigo, ou observadores nos 
procesos de selección 
5. As organizacións sindicais máis representativas no ámbito da función pública están 
lexitimadas para a interposición de recursos en vía administrativa e xurisdicional contra 
das resolucións dos órganos de selección. 
 
Artigo 70. Sistemas selectivos. 
1.  Os procesos selectivos terán carácter aberto e garantirán a libre concorrencia, sen 
prexuízo do establecido para a promoción interna e das medidas de discriminación 
positiva previstas neste Acordo. Os órganos de selección velarán polo cumprimento do 
principio de igualdade de oportunidades entre sexos. 
2.   Os procedementos de selección coidarán especialmente a conexión entre o tipo de 
probas a superar e a adecuación ao desempeño das tarefas dos postos de traballo 
convocados, incluíndo, no seu caso, as probas prácticas que sexan precisas. As 
probas poderán consistir na comprobación dos coñecementos e a capacidade analítica 
dos aspirantes, expresados de forma oral ou escrita, na realización de exercicios que 
demostren a posesión de habilidades e destrezas, na comprobación do dominio de 
linguas estranxeiras e, no seu caso, na superación de probas físicas.  
3. Os procesos selectivos que inclúan, ademais das preceptivas probas de capacidade, 
a valoración de méritos dos aspirantes, só poderán outorgar á devandita valoración, 
unha puntuación proporcionada que non determinará, en ningún caso, por si mesma, o 
resultado do proceso selectivo. 
4. O Concello poderá crear órganos especializados e permanentes para a organización 
de procesos selectivos, podéndose encomendar estas funcións aos Institutos ou 
Escolas de Administración Pública. 
5.  Para asegurar a obxectividade e a racionalidade dos procesos selectivos, as probas 
poderán completarse coa superación de cursos, de períodos de prácticas, coa 
exposición curricular polos candidatos e con probas psicotécnicas, no seu caso. 
Igualmente poderán esixirse recoñecementos médicos. 
6.   Os sistemas selectivos do persoal serán os de oposición e concurso oposición, que 
deberán incluír, en todo caso, unha ou varias probas para determinar a capacidade dos 
aspirantes e establecer a orde de prelación. Só en virtude de Lei poderá aplicarse, con 
carácter excepcional, o sistema de concurso, que consistirá, únicamente, na valoración 
de méritos 
7. Os Órganos de selección non poderán propoñer o acceso a condición de funcionario 
dun número superior de aprobados ao de prazas convocadas, agás que estea previsto 
na convocatoria. No obstante, cando se produzan renuncias dos aspirantes 
seleccionados antes do seu nomeamento ou toma de posesión, o órgano convocante 
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poderá requirir do órgano de selección unha relación complementaria de aspirantes 
que sigan aos propostos, co fin do seu nomeamento como funcionarios de carreira. 
8.   A prestación de servizos noutras Administracións Públicas valorarase en méritos.  
9.  Nos sistemas de selección que se realicen para o acceso ás prazas do Concello 
terá que demostrarse o coñecemento da lingua galega. As bases das convocatorias 
establecerán a forma para a súa avaliación, sendo obrigado, en todo caso, que, cando 
menos, unha das probas sexa realizada integramente en Galego, salvo naqueles casos 
nos que se acredite o coñecemento da lingua, conforme ao establecido na normativa 
vixente. 
  
Artigo 71. Selección do persoal temporal. 
1. A selección do persoal temporal farase de acordo cos principios de igualdade, mérito 
e capacidade, así como o de publicidade. O referido sistema deberá permitir a máxima 
axilidade na selección, en razón da urxencia requirida para o desempeño transitorio 
dos postos de traballo ou das funcións correspondentes. En todo caso, o persoal 
laboral temporal deberá reunir os requisitos xerais de titulación e as demais condicións 
esixidas para participar nas probas de acceso aos correspondentes postos ou prazas 
de carácter fixo. 
2. Elaborarase, a través da negociación colectiva, un regulamento de selección de 
persoal temporal. En tanto o mesmo non sexa aprobado y publicado, a cobertura de 
prazas vacantes, esixirá a convocatoria pública en libre concorrencia e respecto dos 
principios xerais vixentes para a selección de persoal. 
 

SECCIÓN 2ª . PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO 
 
Artigo 72. Principios e sistemas de provisión. 
1. O Concello proverá os postos de traballo mediante procedementos baseados nos 
principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade. 
2. O sistema ordinario de provisión de postos de traballo do persoal funcionario será o 
concurso e, de xeito excepcional, e conforme indique o instrumento de ordenación de 
postos vixente, a libre designación, con convocatoria pública. Deberase garantir, en 
ambos casos, a convocatoria pública. 
 
Artigo 73. Sistema de Concurso 
1. O concurso constitúe o sistema normal de provisión, e consistirá na valoración de 
méritos, capacidades e, no seu caso, aptitudes dos candidatos. No mesmo teranse en 
conta unicamente os méritos, capacidades e aptitudes esixidos na correspondente 
convocatoria, entre os que figurarán os adecuados ás características de cada posto de 
traballo, a categoría profesional adquirida, a valoración do traballo desenvolvido en 
anteriores postos, o coñecemento do idioma galego e os cursos de formación e 
perfeccionamento superados que teñan relación cos postos de traballo a cubrir. 
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2. Co fin de valorar os méritos, capacidades e aptitudes referidos crearanse órganos 
colexiados de carácter técnico, que axustarán a súa composición ao principio de 
profesionalidade e especialización dos seus membros, así como ás regras sobre 
paridade, e o seu funcionamento aos principios de imparcialidade e obxectividade. 
3. Os/as traballadores/as deberán permanecer en cada posto de traballo de destino 
definitivo obtido por concurso un mínimo de dous anos para poder participar nos 
concursos ordinarios ou específicos de provisión, a non ser por supresión do posto de 
traballo. No cómputo de dito período incluirase o tempo de destino provisional. 
4. As convocatorias dos concursos, conterán, cando menos, nas súas bases a 
denominación, nivel, descrición e localización dos postos de traballo ofertados, os 
requisitos indispensables para o seu desempeño, os méritos a valorar e o baremo por 
medio do que se puntuarán os mesmos, puntuación mínima para a adxudicación das 
vacantes e os prazos de presentación de solicitudes que, en ningún caso, poderá ser 
inferior a 15 días hábiles, contados dende o día de publicación da convocatoria. 

 
Artigo 74. Sistema de Libre Designación. 
1.  Consiste na apreciación discrecional polo órgano competente da idoneidade dos 
candidatos en relación cos requisitos esixidos para o desempeño dun posto. Polo 
sistema de libre designación só se cubrirán aqueles postos que así se determinen no 
instrumento de ordenación de postos vixente, que poderán admitir que o posto sexa 
cuberto por persoal funcionario ou laboral, segundo a propia natureza do mesmo. 
2. Poderán cubrirse por este sistema os postos que, pola súa especial responsabilidade 
e confianza, a Lei da Función Pública de Galicia, en desenvolvemento da Lei 7/2007, 
de 12 de abril, determine. 
3.  A convocatoria terá o mesmo contido que o especificado para o sistema de 
concurso. O órgano competente para o seu nomeamento poderá asesorarse a través 
de especialistas.  
4.  O persoal nomeado para postos de libre designación poderá ser cesado con 
carácter discrecional. A motivación desta resolución referirase á competencia e á 
idoneidade para o desempeño do posto. 
 

SECCIÓN 3ª. OUTRAS FORMAS DE PROVISIÓN 

Artigo 75. Mobilidade por razóns de saúde laboral.  
1. Cando por razóns de saúde laboral o/a traballador/a reciba comunicación de que non 
é apto para o desempeño da profesión habitual, a Administración deberá establecer 
procedementos de provisión, por motivos de saúde, noutro posto de traballo. 
2. O expediente de mobilidade por motivos de saúde iniciarase pola propia 
Administración, mediante acordo do órgano competente, ou a petición do/da 
traballador/a afectado, acompañado da documentación que xustifique a mesma, e 
informado polo Comité de Saúde, ou no seu defecto, o Comité de Empresa, quen fixará 
a vacante ou vacantes que podan ser obxecto desta mobilidade. 
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3. De non existir vacante a ofertar por este sistema, garantiranse as retribucións, 
evitando o esgotamento do tempo de Incapacidade Temporal, e mantendo as 
retribucións do posto de traballo. 
 
Artigo 76. Adscrición provisional.  
1. Os postos de traballo poderán proverse por medio de adscrición provisional nos 
supostos de remoción ou cese nun posto de traballo, supresión do posto de traballo ou 
reingreso ao servizo activo de traballadores sen reserva de posto. 
2. No caso de adscrición provisional por remoción, cese ou supresión do posto, ao/á 
traballador/a deberá asignárselle un posto de traballo non inferior en dous niveis ao que 
viña ocupando, e de similar categoría profesional e retribucións.  
3. Os postos cubertos mediante adscrición provisional convocaranse para a súa 
cobertura con carácter definitivo polos sistemas de provisión.  
 
Artigo. 77. Situacións Excepcionais 
No referente ás situacións excepcionais e provisionais de cobertura de postos, ao 
marxe dos procedementos ordinarios de provisión referidos anteriormente, será de 
aplicación o regulado na normativa aplicable, en cada momento, para o persoal 
funcionario ao servizo da Administración Local de Galicia 
 

SECCIÓN 4ª. MOBILIDADE DO PERSOAL 
 
Artigo 78. Obxecto e alcance da mobilidade do persoal ao servizo do Concello de 
Teo 
1. O concello de Teo, no marco da planificación xeral dos seus recursos humanos, 
poderá establecer regras e criterios para a ordenación da mobilidade voluntaria do 
persoal municipal, co obxecto de  satisfacer  necesidades de efectivos que poidan 
existir en certos sectores ou servizos da súa actividade pública. En calquera caso, a 
determinación dos criterios xerais que regulen a mobilidade voluntaria, con carácter 
independente, ou  no marco xeral dun Plan de ordenación de rrhh, debe ser obxecto de 
negociación no seo da Mesa Xeral de Negociación do Persoal do Concello de Teo. 
2. O Concello, a través do órgano ou autoridade municipal competente, no marco da 
planificación xeral dos seus recursos humanos, e de maneira motivada, poderá 
trasladar ao seu persoal, en base a necesidades de servizo ou funcionais, a unidades 
ou departamentos distintos aos do seu destino, respectando as súas retribucións e 
condicións esencias de traballo e modificando, no seu caso, a adscrición dos postos de 
traballo dos que sexan titulares. En calquera caso, a determinación dos criterios xerais 
que regulen a mobilidade forzosa, con carácter independente, ou  no marco xeral dun 
Plan  de ordenación de rrhh, debe ser obxecto de negociación no seo da Mesa Xeral de 
Negociación do Persoal do Concello de Teo, respectando, en todo momento, os 
principios xerais establecidos a tal efecto na normativa de aplicación. 
3. O Concello de Teo, co fin de lograr un mellor aproveitamento dos rrhh e satisfacción 
das necesidades de efectivos, poderá establecer medidas de mobilidade 
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interadministrativa mediante convenios ou instrumentos de colaboración con outras 
administracións, baseados, en todo caso, no principio de reciprocidade. 
4. Na regulación e desenvolvemento da mobilidade do persoal ao servizo do Concello 
de Teo, ben sexa voluntaria ou forzosa, e con independencia do estipulado no presente 
acordo, será de aplicación o establecido na normativa vixente en cada momento para o 
persoa funcionario ao servizo da Administración Local de Galicia. 
 
 

CAPÍTULO XII. INCOMPATIBILIDADES. 
 
Artigo 79. Réxime de incompatibilidades. 
A todo o persoal incluído no ámbito de aplicación deste acordo aplicaráselle o réxime 
de incompatibilidades, de conformidade coas normas estatais e autonómicas vixentes 
na materia e aplicables ao persoal funcionario ao servizo da Administración Local de 
Galicia 
 

CAPÍTULO XIII. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
Artigo 80. Normalización lingüística. 
1. Os traballadores do Concello teñen o dereito e o deber de desenvolver a súa 
actividade laboral e profesional en idioma galego, como lingua propia de Galicia e da 
súa Administración Local, e polo tanto a acceder á formación lingüística precisa para un 
adecuado desempeño do seu posto de traballo. 
2. O Concello proporcionará os instrumentos axeitados para propiciar un coñecemento 
adecuado da lingua galega. O persoal do Concello ten o dereito e o deber de asistir a 
cursos de aprendizaxe, perfeccionamento e especialización do idioma galego precisos 
para un adecuado desempeño do seu posto de traballo. 
3. O tempo investido na asistencia aos devanditos cursos será computado como tempo 
efectivo de traballo, e os gastos de desprazamento e axudas de custo xeradas pola 
asistencia aos mesmos, serán de conta do Concello, cando se trate de cursos 
programados ou autorizados polo correspondente órgano municipal e de asistencia 
obrigada.  
4. Para darlle cumprimento á normalización do idioma galego no Concello de Teo e 
para garantir o dereito dos administrados, en atención ao artigo 6.3 da Lei de 
Normalización lingüística, nas probas de selección terase que demostrar o 
coñecemento da lingua galega. 
A estes efectos, alomenos unha das probas do proceso selectivo deberá realizarse en 
galego, salvo naqueles casos nos que se acredite o coñecemento da lingua conforme 
ao establecido na normativa vixente, sen prexuízo doutras probas adicionais que se 
puidesen prever para aquelas prazas que requiran un especial coñecemento da lingua 
galega. 
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CAPÍTULO XIV. RÉXIME DISCIPLINARIO 

Artigo. 81. Principios xerais 
1. O persoal  do Concello queda suxeitos ao réxime disciplinario recollido no título VII, 
da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, na Lei da 
Función Pública de Galicia e demais normas que se dicten en desenvolvemento do 
mencionado Estatuto e que sexan de aplicación ao persoal funcionario da 
Administración Local de Galicia.  
2. As responsabilidade disciplinaria, o exercicio da potestade disciplinaria, faltas, 
sancións, prescricións e procedemento disciplinario configurarán no seu conxunto o 
réxime disciplinario. 
3. As faltas disciplinarias cometidas polo persoal municipal no exercicio dos seus 
cargos poden ser moi graves, graves e leves, co alcance e contido establecidos na 
lexislación básica referida. 
4. No referido ao procedemento disciplinario será de aplicación o Decreto 94/1991, do 
20 de marzo, do Regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios da Comunidade 
Autónoma, ou calquera outra norma que, en desenvolvemento da lexislación básica, 
poida estar vixente para o persoal funcionario ao servizo da Administración Local de 
Galicia 
5. O réxime disciplinario establecido enténdese sen prexuízo da responsabilidade civil 
ou penal en que poidan incorrer o persoal municipal, que se fará efectiva na forma que 
determine a lei. 
6. En todo caso garantirase a audiencia do interesado e a presentación, pola súa parte, 
das alegacións que considere oportunas ao longo do procedemento, así como a 
audiencia dos órganos de representación do persoal nos momentos procesuais 
determinantes da resolución final, como son a incoación do expediente e a formulación 
do prego de cargos e da proposta de resolución. 
 
 

CAPÍTULO XV. CARREIRA PROFESIONAL E AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO 
 

SECCIÓN 1ª. DA CARREIRA PROFESIONAL 

Artigo. 82. Principios xerais 
1. Os empregados do Concello de Teo terán dereito ao desenvolvemento persoal a 
través da promoción profesional e a carreira profesional. 
A carreira profesional é o conxunto ordenado de oportunidades de ascenso e 
expectativas de progreso profesional, conforme aos principios de igualdade, mérito e 
capacidade. 
2. En base ao desenvolvemento normativo existente ao respecto, o Concello 
comprométese ao desenvolvemento dun modelo de Carreira Profesional baseado nos 
seguintes principios xerais; 

a) Recoñécese o dereito do persoal municipal á súa promoción profesional. 
b) Dita promoción comprenderá, no só a progresión de natureza vertical, senón 

tamén sistemas de progresión profesional dentro do posto de traballo 
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desenvolvido, é dicir, unha carreira horizontal. Ámbolos dous sistemas de 
progresión non son excluíntes entre si, polo que os empregados do Concello 
poderán progresar simultaneamente en ambas modalidades, sempre e cando 
se tivesen implantado nun mesmo eido. 

c) A relación de postos de traballo, ou instrumento organizativo similar vixente 
no Concello, configúrase como instrumento que posibilita a progresión 
vertical, conforme ao sistema de provisión vixente en cada momento 

d) A avaliación do desempeño e a competencia profesional adquirida constitúen 
elementos esenciais no desenvolvemento da carreira profesional.  

e) A xestión das necesidades de recursos humanos rexerase polo criterio de 
preferencia, dos empregados públicos locais, para a cobertura das vacantes 
de prazas ou postos, mediante os respectivos procedementos de promoción 
interna e provisión de postos. 

f) Os Plans de Formación procurarán que os empregados públicos, ademais de 
mellorar nos coñecementos e habilidades que teñen relación directa co 
desempeño dos seus postos de traballo, poidan adquirir os coñecementos e 
habilidades que permitan o seu progreso profesional, e que esta formación 
superior sexa tida en conta como mérito á hora de participar en 
convocatorias de promoción interna ou de provisión de postos de traballo. 

g) Ademais das modalidades de carreira profesional previstas no presente 
capítulo, o verdadeiro impulso ao progreso profesional vén dado pola 
orientación a este propósito das diferentes ferramentas de xestión de 
recursos humanos, que, para a consecución dun verdadeiro pulo da carreira 
profesional, deben ter, necesariamente, un proceso de xestión e 
actualización áxil. 

h) O sistemas e procedementos que, en desenvolvemento dos criterios xerais 
establecidos no presente texto, así como na restante normativa de 
aplicación, ao respecto da carreira profesional, sexa necesario concretar, 
serán obxecto de negociación no seo da Mesa Xeral de Negociación do 
Persoal do Concello de Teo. 

 
 
Artigo. 83. Modalidades de carreira profesional 
As modalidades de desenvolvemento profesional son: 

a) Carreira horizontal, que consiste na progresión de grao, categoría, chanzos ou 
outros conceptos análogos, sen necesidade de cambiar de posto de traballo e 
con criterios obxectivos de avaliación e valoración do desempeño e traxectoria 
profesional 

b) Carreira vertical, que consiste no ascenso na estrutura de postos de traballo a 
través dos sistemas de provisión vixentes en cada momento para o persoal 
funcionario ao servizo da Administración Local de Galicia. 

c) Promoción interna vertical, que consiste no ascenso dende un corpo, escala ou 
categoría dun grupo ou subgrupo profesional a outro superior,  
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d) Promoción interna horizontal, que consiste no acceso a corpos, escalas ou 
categorías do mesmo subgrupo ou grupo de clasificación profesional, conforme 
aos criterios vixentes en cada momento para a realización dos procesos de 
promoción interna do persoal funcionario ao servizo da Administración Local de 
Galicia. 

 
Artigo. 84. A Carreira horizontal 
1. Obxecto 
O Concello de Teo comprométese ao desenvolvemento dos mecanismos e 
instrumentos que favorezan o desenvolvemento dunha carreira  profesional horizontal 
dos seu persoal, cuxo obxecto será establecer un sistema de progresión e 
recoñecemento profesional ligado ao desenvolvemento do posto de traballo, a través 
da competencia profesional, a iniciativa na mellora do servizo e o compromiso co 
servizo público que se presta. 

2. Concepto 
A Carreira horizontal consiste na progresión de grao, categoría, chanzos ou outros 
conceptos análogos, sen necesidade de cambiar de posto de traballo e con criterios 
obxectivos de avaliación e valoración do desempeño e traxectoria profesional. Esta 
progresión debe basearse no recoñecemento da traxectoria e actuación profesional, da 
calidade dos traballos realizados na prestación do servizo e no desempeño das tarefas 
do posto de traballo, dos coñecementos adquiridos e o resultado da avaliación do 
desempeño, así como doutros méritos e actitudes por razón da especificidade da 
función desenvolvida e a experiencia adquirida. 

3. Principios. 
A carreira horizontal configúrase baixo os seguinte principios: 

a) Principio de voluntariedade. É dicir só a solicitude do interesado.  
b) Principio de personalidade. O recoñecemento do grao, ou concepto análogo,  

será de carácter persoal e individual. 
c) Principio de gradualidade. O nivel profesional concrétase nalgún dos graos 

ou conceptos análogos definidos, en función dos méritos e servizos 
prestados. 

d) Principio de progresividade.  Esixe o recoñecemento previo dun grao ou 
concepto análogo para alcanzar os sucesivos, coa acreditación do 
recoñecemento do inmediatamente inferior. 

e) Principio de mérito e competencia. Recoñecemento do grao, ou concepto 
análogo, en atención ao desempeño e traxectoria profesional. A tal efecto, 
cada ascenso na estrutura de carreira profesional horizontal vixente debe ir 
precedida do correspondente proceso de avaliación do desempeño. 

f) Principio de irreversibilidade. O grao ou concepto análogo recoñecido, de 
natureza individual, terá carácter irreversible e consolidable, salvo nos casos 
excepcionais en que se poida acreditar a perda dos méritos que deron lugar 
ao mencionado recoñecemento. 
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g) Principio de excepcionalidade do sistema extraordinario. Os sistemas 
extraordinarios de recoñecemento profesional horizontal que se poidan 
desenvolver serán de aplicación, por unha soa vez, aos empregados 
contemplados no seu eido de aplicación. 

4. Estrutura da carreira horizontal 
O modelo de carreira horizontal vixente en cada momento no Concello de Teo deberá 
articular un sistema de grados, categorías, chanzos ou conceptos análogos de 
ascenso, aos cales se vinculará unha remuneración económica. Polo que respecta aos 
ascensos, estes deberán realizarse, con carácter xeral, de maneira consecutiva, salvo 
aqueles supostos excepcionais en que se prevea outra posibilidade. 
A carreira horizontal non terá efectos xerárquicos nin funcionais. O/a empregado/a 
continuará desempeñando as súas funcións no seu posto de traballo. 

5. Carreira horizontal e promoción profesional. 
Dado que a carreira horizontal se vincula ao posto de traballo desempeñado, é preciso 
contemplar un sistema que permita conxugar o progreso nesta carreira coa promoción 
interna tanto horizontal como vertical, nunha dobre vertente;  dun lado, a valoración, 
dentro dos requisitos e incluso experiencia que as tarefas desenvolvidas poidan 
significar, dos servizos prestados en postos de traballo de distinto ou igual subgrupo, 
ou no seu caso grupo, de non existir aquel, a efectos de acceder a grao no posto 
efectivamente ocupado, e doutro, o recoñecemento destes servizos a efectos do 
recoñecemento da carreira profesional, cando se realiza algún tipo de promoción.  
A tal efecto, tamén se deberán considerar as posibles asimilacións funcionais que 
puidesen definirse, no marco da negociación colectiva, entre postos reservados a 
persoal laboral e funcionario. 
En calquera caso, todos estes aspectos deberán ser obxecto de concreción no marco 
da Mesa Xeral de Negociación do Persoal do Concello de Teo 

6. Acceso ao sistema. Requisitos. 
Para acceder ao sistema de carreira horizontal vixente en cada momento deberanse 
cumprir os seguintes requisitos xerais; 

a) Estar en situación de activo ou asimilado. 
b) Acreditar os méritos ou requisitos esixidos 
c) Presentar a solicitude de recoñecemento en tempo e forma. 
d) Superar con éxito o proceso de avaliación de desempeño definido para cada 

grao ou concepto análogo. 

7. Grao persoal. 
Todo/a empregado/a do Concello posúe un grao persoal correspondente a un dos 
niveis nos que se clasifican os postos de traballo que figuran na Relación de Postos ou 
instrumento organizativo similar. 

a) O grao de persoal adquírese polo desempeño dun ou mais postos do nivel 
correspondente durante dous anos continuados ou durante tres con interrupción. 
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Se durante o tempo en que o/a empregado/a desempeña un posto se modificase 
o nivel deste, o tempo de desempeño computarase no nivel máis alto co que tal 
posto estivese clasificado. 

      Pese ao disposto no parágrafo anterior, o persoal que obteñan un posto de       
traballo superior en dous niveis ao correspondente ao seu grao persoal, 
consolidará, cada dous anos de servizos continuados, o grao superior, en dous 
niveis, ao grao que posuíse, sen que en ningún caso poida superar o 
correspondente ao do posto desempeñado. 
b) O persoal municipal principiará a consolidar o grao correspondente ao nivel de 

complemento de destino do primeiro posto ao que sexa adscrito, de forma 
provisional ou definitiva, trala superación dos procesos de selección. 

c) Os empregados municipais terán dereito, calquera que sexa o posto de traballo 
que desempeñen, a percibir, polo menos, o complemento de destino dos postos 
de nivel correspondente ao seu grao persoal. Non obstante, a percepción do 
complemento específico será a correspondente ao posto realmente 
desempeñado. 

d) As persoas funcionarias que cesen nun posto de traballo sen obter outro polos 
sistemas regrados de provisión quedarán a dispor da Alcaldía, que lles atribuirá 
o desempeño dun posto provisional correspondente ao seu corpo ou escala, ou 
categoría, no seu caso, sen que sexa inferior en mais de dous niveis ao do seu 
grao persoal, en tanto non obteña outro posto con carácter definitivo, con efectos 
do día seguinte á data de cesamento. 

e) O tempo de permanencia en situación de servizos especiais será computado, 
para efectos de consolidación de grao persoal, como prestado no último posto 
desempeñado en situación de servizo activo ou no que posteriormente se 
obtivese por concurso. 

f) Os graos superiores dos corpos ou escalas, ou categorías, no seu caso, 
poderán coincidir cos inferiores no corpo, escala ou categoría inmediatamente 
superior. 

g) A adquisición e cambio de graos inscribiranse no rexistro de persoal logo do 
recoñecemento por parte do órgano competente. 

h) A adquisición de graos superiores tamén se poderá derivar da superación de 
cursos e programas formativos, así como do cumprimento doutros requisitos 
obxectivos que estean previstos dentro do modelo de carreira profesional 
horizontal vixente en cada momento para o Persoal do Concello de Teo.  

 
Artigo. 85. Carreira Vertical 
A Carreira vertical consiste no ascenso na estrutura de postos de traballo a través dos 
sistemas de provisión vixentes en cada momento. 
Con tal fin, o Concello de Teo deberá facilitar, mediante a elaboración da Relación de 
Postos ou documento organizativo similar, a posibilidade da progresión profesional 
vertical na estrutura de postos existentes. 
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A carreira profesional vertical deberá realizarse conforme aos procedementos de 
provisión de postos vixentes para o persoal do Concello de Teo e regulados pola 
normativa de referencia aplicable en cada momento. 
 
 
Artigo. 86. Promoción interna 
1. A promoción interna consiste no ascenso dende un corpo, escala ou categoría dun 
grupo ou subgrupo profesional a outro superior (promoción interna vertical), ou dentro 
do mesmo grupo ou subgrupo (promoción interna horizontal) 
2. As condicións e alcance do exercicio do dereito á promoción interna do persoal 
municipal negociaranse, cada ano, no seo da Mesa Xeral de Negociación do Persoal 
do Concello de Teo, e con anterioridade á aprobación do cadro de persoal 
orzamentario, en función das necesidades de persoal e as vacantes a cubrir en cada 
oferta de emprego, respectando, en calquera caso, os criterios xerais establecidos no 
presente texto e na normativa de referencia aplicable en cada momento. 
 
Artigo. 87. Promoción interna vertical 
1. Para poder participar nestes procesos os empregados municipais deberán posuír a 
titulación esixida para o ingreso á praza á que se opta, ter unha antigüidade de, polo 
menos, dous anos no grupo, categoría, corpo ou escala a que pertenzan, así como 
reunir os requisitos e superar as probas que para cada caso se establezan. 
2. A promoción interna realizarase mediante procesos selectivos que garantan os 
principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como os establecidos, 
segundo a normativa vixente, para o a acceso ao emprego público. 
3. Reservarase un mínimo dun 25% das prazas vacantes existentes nas Ofertas de 
Emprego Público para persoal  pertencente a corpos,  escalas ou categorías do grupo 
inmediatamente inferior que, posuíndo a titulación esixida, si é o caso, e os demais 
requisitos inherentes á vacante que se vai cubrir, prestasen servizos efectivos durante 
polo menos dous anos no corpo, escala ou categoría de pertenza. 
4. As devanditas convocatorias deberán respectar, en todo caso, os principios de 
igualdade, mérito e capacidade, e poderán levarse a cabo en procesos separados dos 
de ingreso cando, por conveniencia da planificación xeral dos recursos humanos, así 
sexa determinado. 

5. Para o acceso por promoción interna ás prazas do grupo A esixirase estar en 
posesión do título universitario de Grao. Naqueles supostos nos que a Lei esixa outro 
título universitario será este o que se teña en conta. 
6. Os funcionarios do subgrupo C1 que reúnan a titulación esixida poderán 
promocionar ao grupo A sen necesidade de pasar polo novo grupo B, coas condicións 
e requisitos establecidos neste texto e na normativa de aplicación. 
 
7. Para o acceso por promoción interna a prazas do grupo B esixirase estar en 
posesión do título de Técnico Superior.  
Poderá participar nos procesos de promoción dentro do grupo C o persoal municipal 
que, carecendo da titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez anos no 
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subgrupo de pertenza ou ben teña unha antigüidade mínima de cinco anos e supere os 
cursos de formación que se determinen polos órganos da Corporación. 
8. As prazas reservadas a promoción interna que non se cubran por este 
procedemento acumularanse ás de cobertura libre.  
 
Artigo. 88. Promoción interna horizontal 
1. Os empregados municipais poderán acceder a outras categorías, corpos ou escalas 
encadradas no mesmo grupo que teñan asignadas funcións substancialmente 
coincidentes no seu contido profesional e no seu nivel técnico, sempre que estean na 
posesión da titulación esixida en cada caso e superen os procesos selectivos 
establecidos a tal efecto. En calquera caso, as categorías, corpos ou escalas ás que se 
poderá acceder mediante este procedemento serán obxecto de negociación colectiva 
no marco da Mesa Xeral de Negociación do Persoal do Concello de Teo. 
2. Poderá ser eximido dalgunha das probas aquel persoal que proceda da mesma área 
de especialidade profesional que a correspondente ó corpo, escala ou categoría á que 
se pretende promocionar. 
 
Artigo. 89. Promoción interna cruzada 
No seo da Mesa Xeral de negociación do persoal do Concello de Teo determinaranse 
os Corpos e Escalas de funcionarios aos que poderá acceder o persoal laboral dos 
grupos e categorías profesionais equivalentes ao Grupo de titulación correspondente 
ao Corpo ou Escala a que se pretenda acceder, sempre que desempeñen funcións 
substancialmente coincidentes ou análogas no seu contido profesional e no seu nivel 
técnico, se deriven avantaxes para a xestión dos servizos, se encontren en posesión da 
titulación académica requirida e superen as correspondentes probas selectivas. 
 

SECCIÓN 2ª. DA AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO 

Artigo. 90. Concepto e alcance 
1. O Concello de Teo comprométese a desenvolver sistemas que permitan a avaliación 
do desempeño dos seu persoal. 
2. A avaliación do desempeño é o instrumento a través do que se acredita o 
compromiso dos empregados municipais na mellora dos servizos públicos e na 
consecución dos obxectivos da Administración Municipal, e mediante o cal se mide e 
se valora a conducta profesional e o rendemento ou logro dos resultados. 
3. Os sistemas de avaliación do desempeño no Concello de Teo rexeranse por criterios 
de transparencia, obxectividade, imparcialidade e non discriminación, e aplicaranse sen 
menoscabo dos dereitos do persoal municipal. A avaliación do desempeño  realizarase 
de forma que non exista diferenza nin discriminación algunha por razón do réxime 
xurídico dos empregados. (Funcionarios, Laborais). 
4. Os procesos de avaliación poderán ter efectos sobre a percepción do complemento 
da produtividade, o desenvolvemento da carreira profesional, a formación e a provisión 
dos postos de traballo, conforme ao criterios e condicións vixentes en cada un destes 
eidos para o persoal do Concello de Teo. 
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5. Con independencia do sistema xeral de avaliación vixente no Concello de Teo 
poderán acordarse procesos específicos en determinados servizos municipais, ou 
grupos profesionais que, pola súa singularidade, aconsellen un tratamento propio. 
 
Artigo. 91. Comisión Técnica de Avaliación. 
1. Crearase unha Comisión Técnica de Avaliación de carácter paritaria, integrada por 
representantes do persoal e da Administración, todos eles con voz e voto, podendo 
formar parte de devandita Comisión profesionais externos con experiencia en recursos 
humanos, con voz pero sen voto 
2. A Comisión de Avaliación terá atribuídas as funcións de fixar, revisar e facer público, 
con carácter anual, e previamente ao inicio do procesos de avaliación, os criterios e 
baremos a utilizar para a avaliación, que serán sometidos á aprobación da Mesa Xeral 
de Negociación do Persoal do Concello de Teo.  
3. Así mesmo, este órgano tamén será o encargado de elaborar unha proposta de 
normas reguladoras do procedemento de xestión e tramitación dos expedientes de 
avaliación do desempeño que, en todo caso, deberá ser ratificada pola Mesa Xeral de 
Negociación do Persoal do Concello de Teo. A Comisión, á vista dos resultados das 
primeiras avaliacións realizadas, poderá propoñer modificacións no procedemento para 
axustalo a unha mellora no funcionamento dos servizos municipais. 
 

CAPÍTULO XVI. SISTEMA RETRIBUTIVO 

SECCIÓN 1ª. DA ESTRUTURA RETRIBUTIVA 

Artigo. 92. Estrutura retributiva.  
A estrutura e sistema retributivos serán os vixentes, en cada momento, par o persoal 
funcionario ao servizo da Administración Local de Galicia 
Tomando en consideración a situación normativa vixente, e con independencia das 
modificacións que poidan ser aplicables como consecuencia de futuras revisións legais, 
a estrutura retributiva do persoal funcionario de Teo constará de retribucións básicas e 
complementarias. 

A)Retribucións básicas: 
a).1. O soldo, que se asigna en función da pertenza a cada subgrupo, ou grupo de 
clasificación profesional, cando este non teña subgrupo 
a).2. Os trienios, consistentes nunha cantidade igual para cada subgrupo, ou grupo de 
clasificación profesional cando este non teña subgrupo, por cada tres anos de servizo 
na categoría profesional correspondente. 
Para estes efectos computaranse a totalidade dos servizos prestados mediante 
relación laboral ou estatutaria en calquera Administración Pública. 
No caso de que o/a traballador/a preste os seus servizos sucesivamente en diferentes 
categorías de distinto grupo, terá dereito a seguir percibindo os trienios devengados en 
grupos anteriores. O cómputo da fracción para completar un trienio, no grupo dende o 
que se promociona, se valorará a favor do grupo superior acadado. 
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a).3. As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano por un importe mínimo, cada 
unha delas, dunha mensualidade do soldo, trienios e as retribucións complementarias 
de destino  e específico. 

B)Retribucións complementarias: 
b).1. O complemento de destino correspondente ao nivel do posto que se 
desempeñe, e que estará recollido na relación de postos de traballo, e será igual para 
todos os postos do mesmo nivel. 
b).2. O complemento específico destinado a retribuír as condicións particulares dos 
postos de traballo en atención á súa especial dificultade técnica, dedicación, 
responsabilidade, incompatibilidade, perigosidade ou penosidade. En ningún caso 
poderá asignarse máis dun complemento específico a cada posto de traballo. 
b).3. O complemento de produtividade destinado a retribuír o especial rendemento, a 
actividade extraordinaria e o interese ou iniciativa con que o/a traballador/a desempeñe 
o seu traballo. 
O límite global da súa contía será fixado nos orzamentos anuais. A súa asignación, que 
corresponderá á Alcaldía, realizarase conforme  criterios obxectivo de reparto e 
asignación individualizada. Os devanditos criterios serán obxecto de negociación coa 
representación dos traballadores e posterior aprobación por parte do Pleno. As 
cantidades que perciba cada empregado serán públicas. 
b).4. As gratificacións por servizos extraordinarios fóra da xornada laboral, non 
poderán, en ningún caso, ser fixas na contía, nin periódicas na súa percepción. 

C)Retribución diferida. 
 O Concello  poderá destinar cantidades da masa salarial que fixe nos orzamentos, ata 
a porcentaxe máxima establecida anualmente na Lei de Presupostos Xerais do Estado, 
logo da negociación colectiva, para o finanzamento de plans de pensións ou contratos 
de seguro colectivos con cobertura de continxencias de xubilacións, e cuxas cantidades 
terán a consideración de retribución diferida. 

 
Artigo 93. Indemnización por razón de servizo. 
Os regulación do seu alcance e contidos correspóndese co definido no Decreto 
462/2002, de 24 de maio, e demais normas que o desenvolven e actualizan as súas 
contías. 
 
Artigo 94. Indemnización especial. 
Defínese como tal a compensación que corresponde ao persoal municipal polos danos, 
perdas ou gastos extraordinarios que se produzan por razón ou como consecuencia 
dos servizos encomendados. 
Excepcionalmente, o Concello poderá aboar unha indemnización especial polos danos, 
perdas ou gastos extraordinarios derivados de sinistro ou catástrofe que afecte aos 
empregados municipais de xeito individual ou colectivamente. 
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A avaliación da contía corresponderá a Alcaldía ou, no seu, á Xunta de Goberno Local, 
logo de examinar tanto o ditame pericial oportuno como o informe da representación 
sindical. 
 
Artigo 95. Gratificación especial. 
O persoal que, por necesidades do servizo, se vexa obrigado a traballar as noites dos 
días 24 e 31 de Nadal, será compensado cunha gratificación especial equivalente ao 
dobre da compensación ordinaria que correspondería polo traballo realizado, que tería  
consideración de nocturno e festivo. 
 
Artigo 96. Gratificacións extraordinarias. 
No suposto excepcional de que, de conformidade co previsto no presente Acordo, os 
servizos extraordinarios realizados fóra da xornada laboral sexan remuneradas 
economicamente, seguiranse os seguintes criterios: 

a) Con carácter xeral, cada hora extraordinaria traballada será retribuída co valor 
de unha ordinaria de traballo 

b) As horas extraordinarias traballadas en horario nocturno, en domingos ou  en 
festivos  retribuiranse co valor dunha ordinaria de traballo incrementada nun 
50% 

c) As horas extraordinarias traballadas en horario nocturno de domingos ou 
festivos retribuiranse co valor dunha hora ordinaria de traballo incrementada no 
100% 

A tales efectos, o valor da hora ordinaria de traballo calcularase dividindo as 
retribucións totais anuais (excluíndo produtividade e antigüidade) entre a xornada de 
traballo anual 
 
Artigo 97. Retribucións en situacións  de Incapacidade laboral. 
O Concello completará as percepcións dos empregados durante a situación de baixa 
por I.T. ata o 100%. 
 
Artigo 98. Actualización das contías das retribucións. 
As retribucións do persoal experimentarán o incremento que a Lei de Presupostos 
Xerais do Estado fixe para o persoal ao servizo das Administracións Públicas. 
 
Artigo 99. Nómina. 
Tódalas percepcións do persoal realizaranse a través da nómina, establecéndose a 
prohibición de facelo doutro xeito. O cobro da nómina deberá poder efectuarse antes 
do último día do mes, podendo derivarse responsabilidades noutro caso. A nómina, que 
se deriva do Libro de Rexistro de Persoal, deberá conter tódolos datos persoais 
precisos e os conceptos retributivos detallados en concreto, sempre de xeito claro, o 
importe bruto, as deducións e o importe líquido, procurando a maior transparencia e 
claridade posibles. 
 
Artigo 100. Contía das retribucións 
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1. As retribucións básicas do persoal funcionario do Concello devengaranse, cada ano, 
na contía e coa periodicidade previstas na correspondente Lai de Presupostos Xerais 
do Estado. 
2. O Complemento de Destino do persoal funcionario do Concello devengarase cada 
ano, na contía e coa periodicidade previstas na correspondente Lei de Presupostos 
Xerais do Estado, conforme ao nivel asignado a cada posto de traballo ou, no seu caso, 
ao grado persoal consolidado correspondente a cada empregado/a. 
O nivel correspondente a cada posto será o determinado pola Relación de Postos de 
Traballo, ou instrumento de ordenación de rrhh similar, que estea vixente no Concello, 
e sexa aplicable ao persoal incluído no eido de aplicación do presente Acordo. 
3. As contías do Complemento Específico determinaranse pola Relación de Postos de 
Traballo, ou instrumento de ordenación de rrhh similar, que estea vixente no Concello, 
e sexa aplicable ao persoal incluído no eido de aplicación do presente Acordo. 
 
Artigo 101. Cláusula de transitoriedade 
1. En tanto non se elabore unha RPT, ou instrumento similar de ordenación de rrhh, os 
Complemento Específico e de Destino aplicables serán os establecidos para as prazas 
de persoal funcionario, dotadas orzamentariamente, no momento de entrada en vigor  
do presente Acordo, coas correspondentes subidas anuais que proceda realizar 
segundo a Lei de Presupostos do Estado. 
2. Nos casos das prazas de nova creación, non dotadas orzamentariamente no 
momento de entrada en vigor deste Acordo, procederase a unha determinación do seu 
Complemento Específico e de Destino mediante un proceso de valoración obxectivo 
das súas características laborais e profesionais. Esta valoración guiarase polos 
mesmos criterios e factores aplicados para a determinación das retribucións 
complementarias nos procesos de elaboración de Relacións de Postos de Traballo. 
A valoración destas prazas será obxecto de negociación no marco do proceso 
negociador aberto con motivo da elaboración dos orzamentos municipais anuais, con 
anterioridade ao seu debate plenario. 
 

SECCIÓN 2ª. DA COMPENSACIÓN DO TRABALLO EN PERÍODO FESTIVO,  
NOCTURNO, CON DISTORSIÓN HORARIA, CON XORNADA PARTIDA E  CON 

XORNADA IRREGULAR 
 
Artigo 102. Horario nocturno e festivo 
1. Entenderase por traballo en período nocturno o efectuado entre as 10 da noite 
(22:00 p.m) e as 8 da mañá (8:00 a.m.).  
2. Entenderase por traballo en período festivo o realizado no tempo que medie entre as 
22 horas do venres e véspera de festivo e as 22 horas de cada domingo ou festivo. 
3. As horas que se realicen en horario nocturno ou festivo compensaranse mediante a 
súa retribución específica ou mediante a reducción de xornada correspondente, a 
elección do/da empregado/a. En calquera caso, a compensación en tempo de traballo 
tan só será posible en caso de que o servizo o permita, non debendo resultar 
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prexudicada a prestación do mesmo (neste caso, a compensación será de tipo 
retributivo) 

Artigo 103. Compensación do traballo en nocturno e festivo 
Para a compensación deste tipo de traballo, serán de aplicación os seguintes criterios;  

- Para a compensación, en tempo libre, do traballo realizado en período nocturno, 
terase dereito a un descanso equivalente ao 50% da cada hora traballada nestas 
circunstancias. Para os casos en que se deba proceder á compensación 
económica, cada hora realizada en período nocturno será retribuída cun 
incremento do 50% sobre o valor da hora de traballo ordinaria fixada para este 
suposto. 

- Para a compensación, en tempo libre, do traballo realizado en período festivo, 
terase dereito a un descanso equivalente ao 50% da cada hora traballada nestas 
circunstancias. Para os casos en que se deba proceder á compensación 
económica, cada hora realizada en período festivo será retribuída cun 
incremento do 50% do valor da hora de traballo ordinaria fixada para este 
suposto 

- A compensación horaria por traballos nocturnos e festivos será acumulable. 
- O valor da hora de traballo ordinaria, aplicable para o cálculo destas 

compensacións, será o resultado de dividir a suma das retribucións básicas 
anuais totais (excluídos o concepto de antigüidade) e o complemento de destino 
anual entre a xornada anual de traballo. 

 
 
Artigo 104. Definición e compensación da distorsión horaria 
1. Xunto coas compensacións por traballo en festivo e nocturno, aquel persoal que, 
pola natureza das súas funcións, se deba organizar en quendas variables, alternando  
traballo en horario de mañá e tarde, recibirán unha retribución de 30 euros mensuais, 
en concepto de distorsión horaria. Este concepto será incrementado nun 50% cando a 
alternancia de quendas sexa de mañá, tarde e noite. 
2. Deberase garantir, dentro das posibilidades organizativas e de efectivos, que a 
distribución destas quendas se faga dun xeito equitativo entre a totalidade do persoal 
de cada servizo 
3. Esta compensación manterase como complemento durante os procesos de 
Incapacidade Temporal. 
4. A aplicación deste sistema compensatorio deberá depender, ineludiblemente, da 
prestación efectiva de servizos. Deste xeito, para a percepción das compensacións 
fixadas, deberá acreditarse a realización efectiva de horas de traballo baixo as 
circunstancias reguladas no presente artigo.  
5. En calquera caso, a compensación económica mensual, en concepto de distorsión 
horaria, será igual para todos os/as empregados/as, con independencia do número de 
horas cuantificadas, coa única esixencia de que se poida acreditar un desempeño 
laboral ordinario con alternancia de quendas. 
. 
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Artigo 105. Compensación por xornada partida 
O traballo en xornada partida compensarase, ordinariamente, mediante a reducción da 
xornada semanal ordinaria nunha hora por cada día en que se dean estas 
circunstancias. Dita compensación se realizará, preferentemente, no mesmo día ou 
días nos que se realice a xornada partida, sempre que sexa compatible coas 
necesidades do servizo. 
 
Artigo 106. Compensación por traballo en xornada irregular 
O persoal que pola natureza da súa actividade realice unha xornada irregular,segundo 
o establecido no presente Acordo, percibirá unha compensación económica consistente 
en 185 euros mensuais.  
 
Artigo. 107. Tramitación e xestión das compensacións 
1. A efectos de garantir unha compensación obxectiva e correcta dos servizos 
prestados, os xefes do servizos correspondentes responsabilizaranse da 
contabilización e certificación dos mesmos, garantindo a súa veracidade, e 
encargándose da súa remisión ao departamento de persoal. 
2. A tramitación das compensacións correspondentes, ben sexa en horas ou en 
retribución económica, correrá a cargo do Departamento de Persoal, que deberá 
asumir a súa contabilidade e rexistro, así como a supervisión da veracidade dos datos 
subministrados. 
3. Unha vez realizada esta tramitación administrativa, será o departamento responsable 
da xestión de nóminas o que deba facer efectivo os pagos correspondentes, 
incorporados nas retribucións mensuais ordinarias. 
4. O pago das cantidades resultantes farase a mes vencido, xunto coa nómina 
correspondente 
5. A compensación económica da nocturnidade, festividade, distorsión horaria, xornada 
partida e xornada irregular realizarase con cargo á produtividade. A tal efecto, dentro 
do conxunto de criterios de reparto deste complemento, deberá figurar, 
obrigatoriamente, o sistema de compensación de nocturnidade, festividade, distorsión 
horaria e xornada irregular definido no presente Acordo, con independencia daqueles 
outros que poidan ser fixados no marco da negociación colectiva e que pretendan 
valorar outros aspectos do desempeño laboral. 
6. As distintas compensacións establecidas para as diversas modalidades de traballo 
en período nocturno, festivo, con distorsión horaria, en xornada irregular e en xornada 
partida serán compatibles e, consecuentemente, acumulables. 
7. O persoal sometido ao réxime de especial dedicación non poderá percibir 
gratificacións por servizos extraordinarios ata acreditar o cumprimento das horas 
anuais adicionais establecidas no presente Acordo, nin percibir compensación adicional 
ningunha por traballo en período nocturno, festivo, con distorsión horaria, en xornada 
irregular ou en xornada partida. 
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Artigo 108. Vixencia e revisión dos sistemas de compensación 
A aplicación do sistema de compensación da nocturnidade, festividade, distorsión 
horaria, xornada partida e xornada irregular terá carácter transitorio e revisable, 
deixando de ter efecto no momento en que estas circunstancias sexan obxecto de 
inclusión económica no  marco da RPT, ou instrumento similar, ou no caso de que se 
fixe outro sistema específico aplicable. 

CAPÍTULO XVII. ACCIÓN SOCIAL E OUTROS DEREITOS 

Artigo 109. Fondo de Acción Social 
1. O Concello dotará anualmente, no seu orzamento, unha partida ou fondo para o 
financiamento de gastos de natureza social e sanitaria do todo o seu persoal.  Esta 
dotación da partida ascenderá ao 1%  da masa salarial  conxunta do persoal ao servizo 
do Concello de Teo (tanto persoal laboral como funcionario e  eventual). A dotación 
desta partida negociarase anualmente na Mesa Xeral de Negociación do Persoal do 
Concello 
2. A xestión e a asignación individualizada do importe desta partida realizarase de 
conformidade co Regulamento de Acción social que deberá ser aprobado polo Pleno, 
previa negociación na Mexa Xeral de Negociación do Persoal do Concello. 
3. Esta partida destinarase ao financiamento ou subvención daqueles conceptos e 
supostos que se determinen no Regulamento de Acción Social 
 
Artigo 110. Anticipos. 
1. O Concello determinará nas normas de xestión dos orzamentos anuais unha contía 
máxima, sobre a masa salarial anual, para a concesión de anticipos ao persoal, cos 
seguintes criterios: 

J) O persoal municipal terá dereito a percibir anticipadamente ata o 90% das 
súas retribucións mensuais brutas, que se descontará automaticamente na nómina do 
mes en que se conceda. 

k) O persoal municipal terá dereito a percibir anticipadamente o importe das súas 
retribucións de dúas mensualidades, que se reintegrarán sen xuro no prazo máximo de 
14 meses. 
2. A súa devolución realizarase mediante  deducción en cada nómina mensual. Por 
pedimento do/a interesado/a, os anticipos poderán amortizarse en prazos inferiores aos 
establecidos ou mediante entrega de contías a tanto alzado  
3. A concesión dos distintos tipos de anticipos que se establecen serán compatibles 
entre si. Porén, a concesión simultánea de anticipos previstos no presente artigo obriga 
aos beneficiarios á amortización simultánea e individualizada de cada un deles. 
4. Será requisito imprescindible para poder solicitar o anticipo salarial que o/a 
traballador/a se atope incluído na nómina de haberes, polo menos, desde o mes 
anterior á formalización da solicitude, que a súa vinculación co Concello teña, de 
principio, unha duración superior ao período de devolución do anticipo e que non teña 
outro anticipo sen cancelar. 
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5. No suposto de que o/a traballador/a a quen se lle outorgou un anticipo causara baixa 
no seu posto de traballo, como consecuencia da extinción da súa relación laboral, 
concesión de calquera tipo de excedencia, permiso sen soldo ou suspensión da 
relación laboral, con excepción da dimanante de incapacidade temporal ou 
maternidade na muller traballadora, deberá reintegrar as cantidades non devoltas 
dentro do mesmo mes en que se produza a mencionada baixa. 

Artigo 111. Asistencia xurídica e responsabilidade civil. 
1. O Concello garantirá a prestación de asistencia xurídica a todo o persoal que a 
precise por razón de conflitos con terceiros derivados da prestación do servizo. 
2. Así mesmo, o Concello asumirá as posibles responsabilidades civís que puidesen 
derivarse da prestación do servizo dos empregados municipais, agás nos casos de 
neglixencia debidamente probada. Para estes efectos, o Concello poderá subscribir 
unha póliza de seguro que garanta unha cobertura adecuada por este concepto. 
 
Artigo 112. Seguro de accidentes 
O Concello concertará unha póliza de seguro colectivo de accidentes para o seu 
persoal, que cubra os riscos de morte e invalidez, garantindo, cando menos, os 
seguintes capitais: 
 

a) Morte por accidente.........   30.000 euros 
b) Invalidez total.........    30.000 euros 
c) Invalidez parcial .........    segundo baremos 

 
O incumprimento do disposto no presente artigo suporá a obriga do Concello de asumir 
subsidiaria e directamente as indemnizacións establecidas en cada caso. 
 
Artigo 113. Segunda actividade. 
1. A segunda actividade é unha situación administrativa especial que ten por obxecto 
fundamental garantir unha adecuada aptitude psicofísica do persoal mentres 
permanezan en activo, asegurando a eficacia no servizo. 
2. Na situación de segunda actividade permanecerase ata o pase á xubilación ou a 
outra situación, que non poderá ser a de servizo activo, agás no caso de que a causa 
de pase á situación de segunda actividade fose a insuficiencia das aptitudes 
psicofísicas e a mesma teña desaparecido, suposto no que o/a traballador/a deberá 
reintegrarse ao seu posto de orixe. 
3. En función da dispoñibilidade de persoal e das necesidades orgánicas e funcionais 
do Concello, os/as traballadores/as que pasen á situación de segunda actividade 
poderán ocupar aqueles postos de traballo que o Concello sinale na Relación de 
Postos de Traballo, previa negociación. 
4. As causas polas que se poderá pasar a segunda actividade son as seguintes: 

a) No caso dos membros da Policía Local, servizos de protección civil e extinción 
de incendios, conforme aos criterios estipulados pola normativa de referencia de 
cada un destes colectivos. En todo caso, en ausencia de normativa específica, 
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será de aplicación o establecido para a segunda actividade do persoal da Policía 
Local de Galicia. 

b) Por insuficiencia das aptitudes psico-físicas, cando o/a traballador/a estea 
incapacitado para o exercicio da súa función habitual, sempre que non sexa 
causa de xubilación anticipada por incapacidade permanente. Neste caso, o 
pase a segunda actividade requirirá do exame da corresponde comisión de 
valoración de incapacidades ou tribunal médico. 

5. Durante o pase a segunda actividade, o/a traballador/a que ocupe destino percibirá 
as retribucións que veña percibindo no momento do seu paso á situación de segunda 
actividade,  ademais das específicas inherentes ao posto de traballo que desempeñe e, 
se procede, o complemento de produtividade. 
 
Art. 114. Xubilación.  
 
1. A xubilación do persoal municipal poderá ser:  
a) Voluntaria, a solicitude do/a interesado/a.  
b) Forzosa, ao cumprir a idade legalmente establecida.  
c) Pola declaración de incapacidade permanente para o exercicio das funcións propias 
da súa categoría profesional, ou polo recoñecemento dunha pensión de incapacidade 
permanente absoluta ou, incapacidade permanente total en relación co exercicio dás 
funcións da súa categoría.  
d) Parcial. De acordo co establecido nos apartados 2 e 4.  
2. Procederá a xubilación voluntaria, a solicitude do interesado, sempre que ou/a 
traballador/a reúna os requisitos e condicións establecidos no Réxime Xeral da 
Seguridade Social que lle sexa aplicable 
3. A xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o/a traballador/a os sesenta e 
cinco anos de idade.  
Non obstante, e de conformidade cos termos establecidos ao respecto pola normativa 
de aplicación, os empregados poderán solicitar a prolongación no servizo activo, como 
máximo, ata os setenta anos. A solicitude de prolongación deberá ser resolta, de forma 
motivada, por parte do Concello 
4. Procederá a xubilación parcial, a solicitude do interesado, sempre que o/a 
traballador/a reúna os requisitos e condicións establecidos no Réxime Xeral da 
Seguridade Social que lle sexa aplicable 
 
Artigo 115. Xubilación Parcial. 
Nos casos en que o persoal interesado cumpra cos requisitos e condicións xerais 
establecidos no Réxime Xeral de Seguridade Social aplicable, poderán acceder a 
xubilación parcial nos seguintes termos: 

a) O/a empregado/a concertará co Concello unha relación laboral a tempo parcial, 
polo que aquel reduza a súa xornada e salario entre un mínimo do 25% e o 85% 
de máximo. Estas porcentaxes entenderanse referidas a unha xornada de 
traballo dun empregado a tempo completo comparable. 
A relación laboral a tempo parcial do empregado que se xubila formalizarase por 
escrito, en modelo oficial, no que figurarán os elementos propios desta 
modalidade, así como a xornada realizada con anterioridade e a resultante da 
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reducción de xornada, e as características do posto de traballo a desempeñar 
polo relevo. 
O relación laboral a tempo parcial non suporá perda de dereitos adquiridos e da 
antigüidade do traballador. 

b) Se o/a empregado/a accede a esta xubilación parcial con menos de 65 anos de 
idade sen que, a tales efectos, se teñan en conta as bonificacións ou 
anticipacións de idade de xubilación correspondentes, a empresa concertará 
simultaneamente un contrato de relevo, cun/cunha desempregado/a ou 
empregado/a con contrato de duración determinada no Concello, cuxo obxecto 
será substituír a xornada de traballo deixada de prestar polo/a traballador/a que 
accede a esta situación. 
O posto de traballo de relevo poderá ser o mesmo ou similar, entendendo por tal 
o desempeño de tarefas do mesmo subgrupo, ou grupo, de non existir este, ou 
categoría equivalente. Terá unha duración igual ao tempo que falte para a 
xubilación do/a empregado/a substituído, e será prorrogable, por períodos 
anuais, se este permanece despois da idade de xubilación ata que esta se 
produza. 

 
Artigo 116. Xubilación anticipada. Incentivos por xubilación. 
1. Co fin de favorecer o proceso de renovación de persoal incentivarase a xubilación, 
de xeito especial naquelas prazas declaradas a extinguir, de segunda actividade, ou 
naquelas circunstancias nas que as condicións psicofísicas do/da empregado/a o 
aconsellen. 
2. Os requisitos para esta incentivación serán: 

a) Ser empregado/a de natureza fixa no Concello e estar en situación de servizo 
activo. 

b) Non estar inmerso en causa de expediente disciplinario ou pendente de 
sanción. 

c) Cumprir os requisitos legais de dereito a percibir pensión de xubilación. 
3. En atención á idade, en concepto de incentivo por xubilación anticipada, abonaranse 
retribucións mensuais íntegras na seguinte escala: 
 
 

Idade de 
Xubilación 

Incentivo 

60 anos 30 
mensualidades 

61 anos 25 
mensualidades 

62 anos 20 
mensualidades 

63 anos 15 
mensualidades 

64 anos 10 
mensualidades 

65 anos 5 
mensualidades 
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4. O persoal terá dereito a percibir os incentivos sinalados, en caso de morte, nos 
supostos en que esta situación non estea cuberta por outra póliza que poida ter 
subscrita o Concello de Teo. Neste caso, os perceptores serán as persoas que 
legalmente teñan recoñecida a capacidade para a percepción das devanditas contías. 
5. Para garantir o pagamento dos incentivos regulados no presente artigo o Concello 
poderá subscribir unha cobertura de seguro colectivo ou, no seu defecto, responder 
directamente dos mesmos 
6. As solicitudes deberán presentarse cun mes de antelación á data prevista para a 
xubilación, o abono das cantidades condicionarase á baixa efectiva no cadro de 
persoal. 
7. Ós efectos de ditos premios deberán contarse a partires da data de solicitude do/a 
traballador/a, coa aportación da documentación precisa para a tramitación do 
expediente. 
8. O persoal municipal poderá acumular, ás vacacións anuais correspondentes ao 
último ano previo á data da súa xubilación, un permiso retribuído de 1 día natural por 
cada ano de servizos prestados no Concello 
 
 

CAPÍTULO XVIII. FORMACIÓN 
 
Artigo 117.  Principios xerais. 
O concello recoñece, como principio básico da súa política de recursos humanos, o 
valor fundamental da formación continua, como eixo fundamental na mellora dos 
servizos que presta e no dereito individual á progresión profesional do seu persoal. 
A formación constitúe o instrumento esencial para a adquisición de novas 
competencias, permite a mellora da cualificación profesional necesarias para a mellora 
dos obxectivos de eficiencia, eficacia e calidade que inspiran a actuación pública e da 
planificación de recursos humanos, tal como se recoñece no capítulo IX deste Acordo. 
No aspecto individual, constituirá un elemento esencial, non só no recoñecemento da 
carreira profesional, se non que tamén servirá de base para a promoción nos supostos 
que recolle este Acordo. 

 
Artigo 118. Plans de formación. 
1. De xeito xeral, o Concello contará, como base para a política de formación, dun Plan 
de formación continua, ou establecerá a súa adhesión a plans agrupados que permitan 
acadar os fins da formación. A tal efecto deberán de terse en conta as actividades que, 
con carácter xeral, se desenvolven noutras Administracións Públicas e, de xeito 
especial, na Administración Autonómica. 
2. O Plan de formación do Concello, de existir, ou no suposto da súa participación 
activa na elaboración doutros plans, deberá fixar, como mínimo. 

- Os obxectivos de carácter xeral de dito plan, así como os fixados para as 
diferentes areas de xestión de servizos municipais, xunto co presuposto do 
mesmos. 

- A modalidade formativa, descrición, destinatarios e sistemas de selección, que 
respectará o principio de igualdade, de cada acción formativa a desenvolver, 
incluíndo aos responsables das mesmas, sexan persoas física ou xurídicas. 
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- O ámbito temporal do plan e os calendario de execución das accións formativas. 
 

Artigo 119. Acceso á formación. 
O persoal do Concello terá a posibilidade de acceso aos plans de formación propios, ou 
aos que estea acollido. A estes efectos, disporá dun crédito de 40 horas anuais, que 
terán a consideración de xornada efectiva de traballo. 
Complementariamente, o Concello permitirá, dacordo coas necesidades de servizo, a 
asistencia do persoal a seminarios ou encontros profesionais. Cando o contido destas 
accións o aconsellen, a súa asistencia poderá imputarse como xornada de traballo e 
ser sufragada polo Concello. 
 

CAPÍTULO XIX. SAÚDE E SEGURIDADE 
 
Artigo 120. Criterios xerais 
1. Aos efectos de prevención, seguridade e saúde laboral, será de aplicación no 
Concello a Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. 
2. A acción en saúde laboral debe estar dirixida á prevención e ao control dos riscos 
nos lugares de traballo. 
 
Artigo 121. Funcións de prevención. 
1. A Alcaldía designará a un ou varios empregados municipais para ocuparse da 
actividade de prevención de riscos profesionais. Para estes efectos será oída a 
representación sindical. 
2. As funcións dos responsables de prevención axustaranse ao disposto no artigo 31 
da Lei de Prevención de Riscos Laborais e demais normativa aplicable, ao respecto, en 
cada momento. 
 
Artigo 122. Consulta e participación. 
1. O exercicio da función de participación en materia preventiva levarase a cabo a 
través dos delegados de persoal, conforme os criterios establecidos na normativa de 
riscos laborais vixente en cada momento. 
2. A representación sindical terá dereito a participar nos procesos de determinación das 
cuestións relacionadas coa prevención de riscos laborais. 
 
Artigo 123. Comité de seguridade e saúde. 
1.  O Comité de Seguridade e Saúde é un órgano paritario, e colexiado, de 
participación, destinado á proposta e consulta regular, e periódica, dos plans e 
programas, así como á avaliación e prevención de riscos na administración local. 
2. Constituirase un único Comité de Seguridade e Saúde no ámbito do persoal 
funcionario e laboral ao servizo do Concello de Teo, que estará integrado polos 
delegados de prevención, ou outro persoal, designados nos devanditos ámbitos, e por 
representantes do Concello en número non superior ao de delegados. 
3.  A constitución do Comité de Seguridade e Saúde farase proporcionalmente ao 
número de efectivos do persoal funcionario e laboral existente. 
4.  Nas reunións do Comité de Seguridade e Saúde poderán participar, con voz pero 
sen voto, os delegados sindicais e os responsables técnicos. 
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5.  O Comité reunirase trimestralmente e sempre que o solicite algunha das 
representacións neste. 
6. O Comité adoptará as súas propias normas de funcionamento. 
 
Artigo 124. Delegados de prevención. 
1. Os delegados de prevención, ao abeiro do disposto no artigo 35.4 da Lei de 
Prevención de Riscos Laborais, serán designados  polos representantes do persoal. 
2. A designación dos delegados de prevención deberá realizarse entre os empregados 
municipais. 
3. O número de delegados de prevención que poderán ser designados no Concello 
axustarase á escala establecida no artigo 35.2 da Lei de Prevención de Riscos 
Laborais, ou demais normativa vixente, ao respecto, en cada momento. 
4. O tempo utilizado polos delegados de prevención para o desempeño das funcións 
previstas no artigo 36 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, será considerado como 
exercicio de funcións de representación. 
Os empregados públicos designados como delegados de prevención que non gozaran 
de ningún tipo de crédito horario, a partir da súa designación contarán co mesmo 
crédito horario que os delegados sindicais. 
5. Os órganos competentes proporcionarán aos delegados de prevención os medios e 
a formación en materia preventiva que resulten necesarios para o exercicio das súas 
funcións. 
6. A formación deberá ser facilitada pola Administración, polos seus medios, ou 
mediante concerto con organismos ou entidades especializadas na materia. 
7. O tempo dedicado á formación en materia de prevención de riscos será considerado 
como tempo de traballo, e o custo da súa asistencia asumido polo Concello, cando se 
trate de cursos programados ou autorizados polo correspondente órgano municipal e 
sexan de asistencia obrigada. 
 
Artigo 125. Protección da saúde. 
1. O Concello garantirá a correcta vixilancia da saúde de todo o seu persoal por medio 
das probas e exames médicos previstos neste artigo. 
2. As probas e exames médicos serán acordes ás funcións que se realizan en cada 
categoría, diferenciándoas en funcións dos riscos específicos dos respectivos postos 
de traballo. As probas médicas serán, por iso, específicas, e repetiranse coa 
periodicidade suficiente para detectar posibles alteracións. 
3. Os exames médicos serán voluntarios, agás aqueles imprescindibles para avaliar os 
efectos negativos das condicións de traballo sobre a saúde, para protexer a saúde, ou 
se, polas características do posto de traballo, a saúde do/da traballador/a puidera 
constituír un perigo para si mesmo, para o restante persoal ou para outras persoas. 
4. A periodicidade das probas será como mínimo anual, podendo ser menor se o caso 
o require. 
5. O resultado das probas terá carácter persoal e privado, polo que o seu uso e difusión 
suxeitarase ao previsto na normativa vixente sobre esta materia. 
6. As probas e exames efectuaranse, de ser posible, dentro da xornada laboral. O 
tempo empregado será o estritamente necesario, incluíndo o de desprazamento, e 
considerarase para todos os efectos como tempo efectivo de traballo no caso das 
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probas de carácter obrigatorio. Nestes suposto os gastos de transporte correrán a 
cargo do Concello. 
7. No suposto de probas ou exames obrigatorios, efectuados fóra da xornada laboral, o 
tempo empregado nos mesmos será compensado deducíndose da súa xornada 
laboral. 
 
 
Artigo 126. Saúde pública. 
1. O Concello desenvolverá as accións e medidas, en materia de seguridade e saúde 
laboral, que sexan necesarias para lograr unhas condicións de traballo que non afecten 
a saúde do persoal municipal. 
2. A formulación destas accións e medidas deberá estar encamiñada a lograr unha 
mellora da calidade de vida e ambiente de traballo, a desenvolver obxectivos de 
promoción e defensa da saúde, mellora das condicións de traballo, potenciación das 
técnicas preventivas como medio para a eliminación de riscos na súa orixe, a 
participación sindical nos centros de traballo, e a dotarse dunha planificación preventiva 
de acordo coa Lei de Prevención de Riscos Laborais. Os representantes do persoal  
participarán e velarán polo seu cumprimento en todo momento. 
3. As técnicas preventivas deberán tender á eliminación do risco para a saúde da 
persoa traballadora desde a súa propia xeración, tanto no que afecta ás operacións 
que se realicen como nos elementos empregados no proceso. 
4. A formación en materia de saúde laboral e o adestramento profesional son uns dos 
elementos esenciais para a mellora das condicións de traballo e seguridade: as partes 
asinantes do presente Acordo significan a importancia da formación como elemento de 
prevención e comprométense, así mesmo, a realizala de forma eficiente. 
 
Artigo 127. Roupa de traballo. 
1. O Concello facilitará a todo o persoal ao seu servizo, de acordo coa representación 
dos empregados, a roupa de traballo e calzado profesional homologados e de uso 
obrigatorio. Tamén facilitará os equipos de protección individual axeitados para o 
desempeño das súas funcións, cando as condicións e a natureza do traballo o requiran. 
2. Os equipos de protección individual deberán empregarse cando os riscos non se 
poidan evitar ou non se poidan limitar por medios técnicos de protección colectiva, ou 
mediante medidas, métodos ou procedementos de organización do traballo. Os 
equipos de protección individual repoñeranse sempre que sexa preciso. 
3. O Concello facilitará cada ano, naqueles postos que resulte preciso, un equipamento 
completo de inverno e outro de verán, que serán entregados en outubro e maio, 
respectivamente. No caso de rotura dalgún dos elementos do equipo, este será 
substituído. 
 
Artigo 128. Formación dos traballadores e traballadoras. 
1. O Concello de Teo, directamente, ou a través dun servizo externo, impartirá ao seu 
persoal a formación teórica, e práctica, suficiente e axeitada en materia preventiva, 
adaptada aos riscos propios do seu posto de traballo ou función, tanto no momento da 
súa incorporación como cando se produzan cambios nas súas funcións. 
2. Esta formación tamén será impartida cando se introduzan novas tecnoloxías ou 
cambios nos equipos de traballo, e repetirase periodicamente, de ser necesario. 
3. A formación referida neste artigo impartirase sempre dentro da xornada de traballo. 
No caso de non ser posible, o tempo investido será descontado da mesma. 
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Artigo 129. Plan de Prevención de Riscos Laborais 
1. O Concello de Teo elaborará e aprobará un Plan de Prevención de Riscos Laborais, 
segundo o establecido no artigo 16 da Lei de Prevención de Riscos Laborais e demais 
normativa aplicable, ao respecto, en cada momento 
2. O devandito Plan incluirá, en todo caso: 

- A política de seguridade e saúde laboral do Concello. 

- Os responsables da organización da prevención de riscos laborais. 

- As funcións dos responsables da organización da prevención de riscos 

laborais. 

- Plans de emerxencias. 

- Avaliacións de risco. Procedementos de realización, aprobación e 

establecemento de medidas correctoras. 

- Actuacións no caso de accidentes laborais. 

- Formación e sensibilización do persoal do Concello en materia de prevención 

de riscos laborais. 

- Revisión periódica do propio Plan. 

 
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 
 
 
Disposición adicional primeira. Revisión de condicións de traballo. 
 
As disposicións previstas no presente Acordo, en relación co réxime retributivo, carreira 
profesional e promoción interna, provisión de postos de traballo e avaliación do 
desempeño do persoal municipal, serán revisadas para adaptalas ao que, para estes 
efectos, estableza a Lei da Función Pública Galega, en desenvolvemento da Lei 
7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público. 
 
Disposición adicional segunda. Consolidación do Emprego Temporal  
O Concello poderá realizar convocatorias extraordinarias para a consolidación de 
prazas ou postos de carácter estrutural, que se atopen dotadas orzamentariamente, e 
que estean a ser desempeñadas por persoal interino con anterioridade ao 1 de xaneiro 
de 2005.  Os criterios xerais aplicables ao desenvolvemento destes  procesos, que, en 
todo caso, deberán adaptarse ao establecido na normativa de aplicación, serán 
obxecto da oportuna negociación coa representación do persoal. 
Os procesos de consolidación de emprego temporal se regularán en base aos 
seguintes criterios básicos: 

a) De non dispor de instrumentos de ordenación de recursos humanos, o Concello 
comprométese a elaborar e aprobar, no prazo máis breve posíbel, unha 



 

 - 192 -

Relación de Postos de Traballo ou instrumento organizativo similar, no que se  
garantirá a participación do persoal, e que servirá de referencia para determinar 
os postos estruturais. 

b) Son procesos extraordinarios que só poderán ser desenvolvidos coa finalidade, 
características e alcance establecidos neste Acordo e na normativa de 
aplicación 

c) Os procesos garantirán os principios de igualdade, mérito, capacidade e 
publicidade. 

d) O contido das probas relacionarase coas tarefas e funcións habituais a 
desenvolver nos postos ou prazas obxecto de consolidación 

e) Os procesos selectivos terán carácter aberto e garantirán a libre concurrencia, 
sen prexuízo do establecido para a promoción interna e das medidas de 
discriminación positiva previstas neste Acordo e na normativa de aplicación. 

f) Na fase de concurso poderá valorarase, entre outros méritos, o tempo de 
traballo prestado nas Administracións Públicas e a experiencia nos postos ou 
prazas obxecto de convocatoria. En calquera caso, a valoración de méritos, que 
só se aplicará aos aspirantes que superasen a fase de oposición, só poderá 
outorgar unha puntuación proporcionada que non determinará, por sí mesma, o 
resultado do proceso selectivo. 

g) Procurarase facilitar ao persoal, dentro dos plans de formación, ou a través de 
plans específicos, formación axeitada para a superación dos procesos de 
consolidación 

 

Disposición adicional terceira. Funcionarización de persoal laboral 
1. Os procesos de funcionarización terán como obxectivo regularizar aquelas situacións 
nas que tarefas e funcións que, segundo a normativa vixente, deberían de ser 
prestadas por persoal funcionario, estean a ser desempeñadas por persoal laboral.  
2. Os procesos de funcionarización respectarán os seguintes aspectos básicos, con 
independencia daquelas outras cuestións e criterios que, en aplicación da normativa 
vixente, deban de ser respectados en cada momento.  

a) Os procesos de funcionarización regularanse polas bases específicas da 
convocatoria, que serán obxecto de negociación coa representación do persoal. 

b) Poderán participar nos procesos o persoal laboral fixo que desempeñe funcións 
propias de persoal funcionario, e reúnan os requisitos xerais de acceso ao 
emprego público establecidos no presente Acordo e na normativa aplicable. 

c) Procurarase facilitar ao persoal, dentro dos plans de formación, ou a través de 
plans específicos, formación axeitada para a superación dos procesos de 
funcionarización 

 
Disposición Adicional Cuarta. Singularización dos postos de traballo. 
Sen prexuízo da potestade de organización dos órganos da Corporación Municipal, no 
prazo de dous anos, dende a entrada en vigor do presente Acordo, o Concello de Teo 
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procederá, no ámbito dunha Relación de Postos de Traballo ou instrumento similar de 
xestión de recursos humanos, á ordenación do cadro de persoal, mediante a 
singularización dos postos de traballo que estean a desempeñar funcións de 
coordinación, responsabilidade ou xefatura dentro dos servizos ou unidades 
administrativas do Concello. 
Os postos de traballo singularizados serán cubertos mediante convocatoria pública, 
polos mecanismos de provisión de postos previstos na lexislación vixente para o 
persoal funcionario da Administración Local. 
 
Disposición Adicional Quinta. Plan de Igualdade 
O Concello de Teo asume como principio reitor da súa actuación a igualdade de trato e 
oportunidades entre homes e mulleres. Non existirá, entre os traballadores dun ou 
outro sexo, diferenza algunha por razón de xénero, en materia retributiva, de 
clasificación profesional, de sistema de traballo ou de xornada. Durante a vixencia do 
Acordo o Concello de Teo adoptará medidas concretas para lograr a efectividade deste 
principio. 
O Concello comprométese a cumprir estritamente coa Lei Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes; en especial, todo o recollido no 
Título IV da Lei, que recolle o dereito ao traballo en igualdade de oportunidades. 

O Concello e a representación legal dos traballadores elaborarán un plan de igualdade. 
O devandito plan fixará os obxectivos concretos de igualdade a acadar, as estratexias e 
prácticas a adoptar para a súa consecución, así como o establecemento de sistemas 
eficaces de seguimento e avaliación dos obxectivos fixados. Para a consecución deses 
obxectivos, o plan de igualdade deberá contemplar, entre outras, as materias de 
acceso ao emprego, clasificación profesional, promoción e formación, retribucións, 
ordenación do tempo de traballo, para favorecer, en termos de igualdade entre mulleres 
e homes, a conciliación laboral, persoal e familiar, e prevención do acoso sexual e do 
acoso por razón de sexo. 
A tal efecto, crearase unha comisión de traballo para a igualdade de trato formada por 
tres membros en representación do comité de empresa e delegados de funcionarios e 
outros 3 membros en representación do Concello. 

Disposición adicional sexta.  Actualización das contías das retribucións 
Durante o período de vixencia do presente Acordo, as retribucións establecidas no 
mesmo experimentarán o incremento que determine a lexislación do Estado para o 
persoal ao servizo das Administracións Públicas, sen prexuízo das adecuacións 
necesarias para asegurar que as asignadas a cada posto de traballo garden relación co 
contido, especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, perigosidade ou 
penosidade do mesmo, así como as que se deriven do grado de consecución dos 
obxectivos fixados e do resultado individual da súa aplicación.  
En todo caso, durante a vixencia do presente Acordo, o Concello de Teo 
comprométese a que o poder adquisitivo dos salarios do persoal ó seu servicio non se 
vexa diminuído por mor da desviación do Índice de Prezos ao Consumo, en relación 
coas revisións salariais derivadas da cláusula anterior. 
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Disposición adicional sétima. Adaptación organizativa e funcional da Policía 
Local 
Coa finalidade de cumprir coas esixencias legais referidas á estrutura e organización 
do Corpo de Policía Local, e ante a necesidade de subsanar a problemática derivada 
da inexistencia dunha escala executiva, coa conseguinte carencia das funcións e 
competencias correspondentes, acórdase proceder, con carácter transitorio, á 
materialización dos cambios organizativos, legalmente posibles, ata que dita situación 
poida ser finalmente normalizada. 
Con este obxecto, acórdase proceder a atribución temporal das funcións de mando 
operativo e supervisión da tarefas do Corpo, propias da escala executiva, tal  como  se 
sinala na normativa de referencia, en favor da praza de maior categoría, que neste 
caso, resultaría ser a única praza de oficial existente. Dita atribución, motivada pola 
excepcionalidade da situación estrutural e organizativa existente, terá carácter 
transitorio e meramente temporal, ata que as circunstancias que a xustifican sexan 
subsanadas, mediante a incorporación das prazas ou postos que, por esixencia legal, 
deban responsabilizarse das funcións sinaladas. 
A materialización desta atribución temporal de funcións, previa aceptación formal do/da 
empregado/a en cuestión, implicará a percepción das retribucións complementarias 
que corresponderían ao posto, ou praza, que debería ter formalmente atribuídas estas 
funcións. Neste senso, considerando que as características poboacionais do  Concello 
obrigan a que se cree a praza de Inspector, pertencente á escala executiva e, polo 
tanto, sendo a que formalmente tería que asumir as funcións atribuídas temporalmente, 
deberían ser as súas retribucións complementarias as que proceda aboar ao Oficial 
afectado por esta situación. Non obstante, dado que esta praza non aparece 
contemplada no cadro de persoal nin existe Relación de Postos de Traballo na que se 
incorpore, procederase a realizar unha valoración económica do que seria un modelo 
tipo do posto de Inspector, no Concello de Teo, utilizando a metodoloxía propia de 
calquera proceso de elaboración de RPT e valoración dos postos.  
A proposta de compensación económica pola atribución temporal de funcións será 
obxecto de negociación colectiva coa representación do persoal funcionario. En 
calquera caso, a contía finalmente determinada terá carácter transitorio e temporal, 
deixando de ter efecto no momento en que as funcións atribuídas temporalmente 
pasen a ser exercidas formalmente polo ocupante doutra praza ou posto. 

Así mesmo, o Concello de Teo comprométese a incorporar e cubrir, no seu cadro de 
persoal, coa maior celeridade posible, e dentro das dispoñibilidades orzamentarias 
existentes, unha praza de Inspector, co fin de que as circunstancias que motivan esta 
atribución temporal de funcións deixen de existir. 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 

Disposición Transitoria Primeira. Implantación do novo sistema educativo 
En tanto non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios a que se 
refire o artigo 76 da Lei 7/ 2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado 
Público, para o acceso aos grupos de clasificación definidos neste Acordo seguirán 
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sendo válidos os títulos universitarios oficiais vixentes á entrada en vigor do propio 
Estatuto Básico do Empregado Público. 
En base ao disposto na disposición transitoria terceira da Lei 7/2007, de 12 de abril, do 
Estatuto Básico do Empregado Público, será de aplicación, co carácter transitorio 
estipulada na mencionada disposición, o modelo de equiparación sinalado a tal efecto 
para os grupos profesionais existentes con anterioridade á entrada en vigor desta 
normativa, sen prexuízo das modificacións que proceda realizar como consecuencia do 
desenvolvemento normativo que sexa de aplicación para o persoal funcionario ao 
servizo da Administración Local de Galicia. 
 
 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

Disposición Final Primeira. Entrada en vigor 
O presente Acordo Regulador entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación 
oficial. En calquera caso, a vixencia daquelas cuestións relativas a materias retributivas 
e que supoñan unha variación respecto da situación anterior á entrada en vigor deste 
texto, comezará a surtir efectos xunto co exercicio orzamentario de 2010, e polo tanto, 
con data de 1 de xaneiro dese ano. 
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A  C  T  A  2/ 2010 
 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 
 

- 24 FEBREIRO DE 2010 – 
 
No Centro Sociocultural de A Ramallosa (en virtude do Decreto da Alcaldía nº 95/10 de 
19/02/2010), a vinte e catro de febreiro de dous mil dez, reúnense en primeira 
convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 
a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a 
sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 
convocados/as. 
 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  
Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 
D.ª Carmen Diéguez González 
D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 
D. Andrés Fernández Martínez 
D. Angel M. Rey Martínez 
D. Armando U. Blanco Martínez 
D. Antonio Castroagudín Valladares 
D. Juan Bautista Aller Suárez 
D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 
D.ª Sara Josefina Currás Rey 
D. Manuel Mata Iglesias 
D. Alexandre Leis Carlés 
D. Carlos Rego Jorge 
D.ª Sandra Riveiro Carro 
D. Manuel José Rama Lesta 
D. F. Manuel Parajó Liñares 
 
Interventora: 
D.ª Mónica I. Lado Varela 
Secretaria Xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto 
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ORDE DO DÍA 
 
1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DE 27.01.2010 
 
2º.-  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  29/10 Á 94/10) 
 
3º.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE PROPOSTA DE APOIO Á 
CANDIDATURA DA FUNDACIÓN VICENTE FERRER AO PREMIO NOBEL DA PAZ 
4º.- DITAME DO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA A ORDE DO 11 DE 
FEBREIRO DE 2009 SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM DO CONCELLO 
DE TEO 
5º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A REFORMA DA ESTRADA 
PROVINCIAL CP 0205 
6º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE CENTROS MÉDICOS 
7º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP EN RELACIÓN CO SISTEMA DE PENSIÓNS 
8º.- DITAME DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 
EXPEDICIÓN DE LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS 
9º.- DITAME DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS FUNERARIOS 
10º.- DITAME DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS, 
PREVENCIÓN DE RUINAS, DERRUBAMENTOS, SALVAMENTO, PROTECCIÓN DE 
PERSOAS E OUTROS SEMELLANTES 
11º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP DE ADHESIÓN AO MANIFESTO “GALICIA TEN 
DEREITO” 
12º.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG  “GALIZA TEN DEREITO” 
13º.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A PROBLEMÁTICA 
SUSCITADA ARREDOR DA FUSIÓN DAS CAIXAS DE AFORRO DE GALICIA 
14º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE ORDENANZA 
SOBRE SANCIÓNS POR INFRACCIÓN DAS NORMAS DE TRÁFICO, 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL 
15º.- MOCIÓNS  
 
16º.- ROGOS E PREGUNTAS 
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Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto, pasando a 

estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os que 

se recollen a continuación. 

 
1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DE 27.01.2010. 
 
O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 27/01/10. 

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, que sinala que na páxina 17  

se recolle, que “Pregunta o Sr. Parajó se os do BNG queren “Galicia” ou “Galicia”, 

“gracias” ou “gracias””, cando debería dicir “Pregunta o Sr. Parajó se os do BNG queren 

“Galicia” ou “Galiza” “gracias” ou “grazas””. Sinala o concelleiro de INTEO que na 

páxina 44 se recolle que “Di o Sr. Parajó que o que quere é que o Sr. Alcalde non faga 

como o Sr. José Blanco que ao mellor se carga aos controladores”, omitíndose o dito 

por el en relación a que “O Sr. José Blanco é o mellor Ministro de fomento para Galicia 

que tivo España”. 

 

Intervén o concelleirro do PP, Sr. Castroagudín, que sinala que na páxina 59, a 

pregunta relativa ao corte de carballos de Cornide, a fixo él e se recolle como se a 

formulara o Sr. Blanco. 

 

Intervén a concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida, que sinala que na páxina 20, na 

intervención do Sr. Blanco, se recolle que “Di que sempre quixo que as súas fillas 

soubesen galego, e sempre dixo “gracias” non “gracias”” cando debería dicir que 

“sempre dixo “gracias” non “grazas””. Sinala igualmente que na páxina 23, na 

intervención do Sr. Blanco se fala de “galiescolas” cando debería ser “galescolas”. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade, a acta do 27/01/2010, coas coreccións advertidas. 

 
 
 



 

 - 4 -

2º.-  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  29/10 Á 94/10). 
 
O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o 22 de xaneiro ao 

18 de febreiro de 2010, que comprenden os números 29 a 94, indicando que están a 

disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o 

desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 
3º.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE PROPOSTA DE APOIO Á 
CANDIDATURA DA FUNDACIÓN VICENTE FERRER AO PREMIO NOBEL DA PAZ. 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE, D. Alexandre Leis Carles. 

 
Sendo as vinte horas e trece minutos, sae do Salón de Plenos a concelleira do BNG, 

D.ª Carme Hermida. 

 

O Sr. Leis di que antes de empezar a defender a moción lle gostaría saber porque o Sr. 

Alcalde non incluíu na orde do día tres mocións presentadas en tempo e forma polo 

seu grupo, engadindo que hoxe recibiron a convocatoria do Pleno do debate do estado 

do Concello, polo que quedarían dúas pendentes. 

 

O Sr. Alcalde salienta que ao igual que noutras ocasións entendeu que eses escritos 

que o PSOE entende que son mocións non o son e non deben ser vinculados a un 

acordo plenario, sen perxuizo de que non hai ningún problema en tratar eses asuntos 

en rogos e preguntas. O Sr. Alcalde da conta de que as mocións ás que se refire o Sr. 

Leis son sobre a RPT e o PXOM. Tratándose da primeira explica que a elaboración da 

RPT xa está contratada coa Universidade no marco dos convenios reguladores. 

Salienta que a proposta do PSOE vincula a un límite temporal e que o tema pode ser 

falado en rogos e preguntas pero sen adoptar un acordo ao respeto. En canto á moción 

do PXOM reitera o Sr. Alcalde que hai determinadas cuestións que non teñen formato 

de moción. Así na parte resolutiva se obriga a unha exposición pública dun mes, o que 

deberá tomarse en consideración no momento que corresponda, cando se produza a 

cumprimentación da documentación á Xunta de Galicia. Haberá que agardar a ese 
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momento e ver que din os informes técnicos ao respeto, informes cos que aínda non se 

conta no día da data. Outro aspecto da parte resolutiva refírese a ir máis alá do 

ordenado pola Consellería na cumprimentaicón de documentación, e o equipo de 

goberno entende que ante a Orde remitida pola Consellería o que procede é ou 

recorrer ou cumprimentar. Salienta o Sr. Alcalde que o das mocións é un debate que 

ven existindo ao longo da lexislatura, parecendo que o Sr. Leis o que fai é forzar estas 

situacións. Reitera o Sr. Alcalde que non hai ningún problema en que os asuntos en 

cuestión sexan tratados en rogos e preguntas, pero sen vinculalos a un acordo. Explica 

que, a diferencia do PSOE, INTEO presentou dúas mocións relativas á creación de 

prazas de taxis e á participación dos concelleiros nas mesas de contratacion, que ao 

ser competencia do Pleno, someteranse á votación deste órgano. Porén o Sr. Leis 

presenta textos dándolle o formato de moción a cousas que non o son. Opina o Sr. 

Alcalde que o portavoz do PSOE fai isto de xeito consciente e salienta que hai 

competencias do Alcalde, da Xunta de Goberno e do Pleno que hai que respetar. 

Explica que todas as mocións deben ser tratadas, pero as mocións, engadindo que 

esta explicación xa lla dou ao Sr. Leis en reiteradas ocasións, tratándose dunha 

decisión política, pero falada a nivel de Secretaría, de xeito que se o Sr. Leis o quere 

converter nunha cuestión exclusivamente política, alá el. Di o Sr. Alcalde que o Sr. Leis 

amagou moitas veces con acudir á vía xudicial e invitao ao que faga. Opina que o 

portavoz do PSOE fai un uso perverso da institución, ao igual que facía na anterior 

lexislatura, na que porén existía unha maoiría absoluta. Reitera o Sr. Alcalde que, ao 

non tratarse de mocións, non se poden vincular a un acordo plenario. 

 

O Sr. Leis sinala que a interpretación e posicionamento do PSOE é outro e que o Sr. 

Alcalde se arroga a interpretación de “moción”. Sinala que o ROM define moción como 

a “proposta que se somete directamente a coñecemento do pleno. Poderá formularse 

por escrito ou oralmente”. Lembra que cando na pasada lexislatura o Sr. Blanco fixo un 

amago de interpretación do que é moción, o Sr. Noriega dixo que “o seu grupo tamén 

se sinte agraviado por esta resolución, xa que eles tamén tiñan unha iniciativa que non 

foi incluida. Facendo unha valoración política, opina que isto fai tradición á traxectoria 

do Sr. Alcalde e ó seu talante, que non valora o traballo dos demais. Cre que isto 

representa un recorte dos dereitos democráticos dos concelleiros dos grupos 

minoritarios, que son oito dos dezasete desta corporación”. Salienta o Sr. Leis que 



 

 - 6 -

naquel momento o Sr. Blanco rectificou e que porén o Sr. Noriega non o fai. Explica o 

Sr. Leis que na moción relativa ao Pleno extraordinario para valorar a situación xeral do 

concello, faise uso do previsto no artigo 19.3. párrafo 3 do ROM. 

 

Sendo as vinte horas e vinte minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do BNG, 

D.ª Carme Hermida. 

 

Tratándose da moción da RPT, sinala o Sr. Leis que o que se aprobou foi un convenio 

colectivo e que esta moción xa foi presentada na lexislatura pasada e foi debatida. A 

RPT é unha competencia do pleno, da acordo co previsto no artigo 64 da LALGA, e se 

nesa moción do PSOE hai algo improcedente para iso está a Comisión informativa. 

Salienta o Sr. Leis que non vai a entrar na asistencia técnica da RPT, non podendo en 

todo caso esquecerse que a podía facer gratuítamente a Deputación. Tratándose da 

moción do PXOM o Sr. Leis opina que o seu grupo fai unha proposta constructiva, de 

xeito que se existe algunha cuestión improcedente dende un punto de vista formal para 

iso está a Comisión informativa, para debater e corrixir. Refírese o Sr. Leis ao art. 22.2 

do ROM, no que se di que “a elaboración da orde do día correspóndelle ao alcalde e 

comprenderá exclusivamente: todas as mocións”. Opina que se o problema é que o 

BNG está en minoría é un problema dese grupo, non podendo vir o Pleno dicindo que 

como ao mellor se perde a votación non se meten determinadas cuestións. Salienta o 

Sr. Leis que xa haberá oportunidade de que a cidadanía `poida valorar a 

inconveniencia formal e política de todo isto. O Sr. Leis opina que vendo o art. 22 do 

ROM a actitude do Sr. Alcalde é antidemocrática. 

 

O Sr. Alcalde salienta que non quere esmagar, como di o Sr. Leis, a voz deste 

concelleiro, e que  non se cercena o debate de ningún tema. Explica que entende que 

hai algúns temas que non presentan formato de moción e que non se poden vincular a 

acordo plenario. Salienta que non se trata de gañar ou perder a votación, senón de 

respetar as competencias que ten atribuídas cada órgano, non podéndose pretender 

unha renuncia das competencias da alcaldía ou da Xunta de Goberno. Salienta o Sr. 

Alcalde que o portavoz do PSOE sabe as argumentacións que lle foron trasladadas 

tanto políticamente como dende Secretaría, pero parece que este concelleiro non 



 

 - 7 -

escoita. O Sr. Alcalde dille ao Sr. Leis que os temas poden ser leídos en rogos e 

preguntas pero que non se van a someter a votación. 

 

O Sr. Leis pídelle ao Sr. Alcalde que lle diga en que artigo se ampara. 

 

O Sr. Alcalde reitera que se trata de non vincualr a acordos plenarios temas que non 

son competencia plenaria. Reitera que se poden falar estes temas no punto de rogos e 

preguntas o tempo que sexa preciso.  

 

O Sr. Leis pide que se digan os artigos concretos en que se ampara o Sr. Alcalde e 

sinala que segundo o artigo 64 da LALGA a aprobación do cadro de persoal 

corresponde ao Pleno. 

 

O Sr. Alcalde salienta que cando a RPT se negocie por suposto que será aprobada ou 

rexeitada polo Pleno. Tratándose do PXOM sinala o Sr. Alcalde que cando se 

cumprimente a Orde será o Pleno o que decida sobre a información pública. 

 

O Sr. Leis da conta da moción do seu grupo de 13/02/2010 (rex. entrada nº 1220) 

sobre proposta de apoio á candidatura da fundación Vicente Ferrer ao premio nobel da 

Paz, ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de Presidencia de 

18/02/2010, nos termos seguintes. 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA Á CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, ALEXANDRE LEIS 
CARLÉS, AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97.3 DO REAL DECRETO 
2568/1986, DO 28 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES 
LOCAIS E DEMAIS NORMATIVA QUE POIDA RESULTAR DE APLICACIÓN 
 
ASUNTO: proposta de apoio á candidatura da Fundación Vicente Ferre ao Premio Nobel da 
paz 
 
A Fundación Vicente Ferrer é unha ONG de cooperación ao desenvolvemento radicada na 
comunidade de Andhra Prades, na India, que leva máis de trinta anos de traballo continuado a 
prol da mellora das condicións de vida das xentes máis empobrecidas daquel país e tentando 
sensibilizar á sociedade española na loita contra a pobreza e a marxinalidade nos países en 
desenvolvemento.  
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A Fundación Vicente Ferrer naceu como froito da vida e o compromiso deste cooperante 
catalán que dedicou a súa vida e a da súa familia a tentar erradicar a pobreza extrema na India, 
dende unha concepción de respecto pola cultura e a capacidade dos seus habitantes para ser 
quén de cambiar o seu destino. 
 
A morte, en xuño de 2009, de Vicente Ferrer veu acompañada dunha masiva manifestación de 
solidariedade, agradecemento e compromiso na continuidade da súa obra. A través da rede 
social de Internet e Facebook, milleiros de internautas impulsaron unha Plataforma para propor 
a candidatura da Fundación ao Premio Novel pola Paz. Esta plataforma, que fixo a súa 
presentación o día 1 de febreiro deste ano en Oslo, conta co apoio e respaldo de concellos, 
comunidades autónomas, medios de comunicación, institucións, entidades sociais e particulares, 
nun movemento de rango mundial. 
 
O Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE), que ten amosado en Mitas ocasións o seu 
compromiso coa cooperación internacional e cos movementos a prol dos máis desfavorecidos, 
quere sumarse hoxe a este movemento, amosando o seu respaldo a unha candidatura que quere 
facer un recoñecemento ao traballo á dedicación e ao compromiso coa humanidade enteira 
dunha pequena fundación e do seu fundador, que un día decidiu traballar nunha das rexións 
máis pobres do mundo, Anantapur. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Ante esta situación, o Grupo Municipal dos Socialistas de Teo, presenta a seguinte moción para 
mostrar o seu apoio e respaldo á candidatura da Fundación Vicente Ferrer ao Premio Novel da 
Paz. 
 
E insta á Corporación municipal de Teo a que mostre, de maneira fidedigna, o seu apoio a esta 
candidatura. 
(febreiro/2010) 
Asdo.: JANO LEIS 
Concelleiro-Portavoz do Grupo Municipal Socialista de Teo”. 
 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di que non 

vai a entrar no debate que acaba de ter lugar pero que lle gostaría facer un inciso. 

Explica que no Congreso dos Deputados debateuse unha moción do PP, CIU e PNV 

onde se pedía o peche de dous Ministerios e rebaixar altos cargos, e se votou e saiu 

aprobada. 

 

O Sr. Alcalde salienta que o nome dos Ministros non se votou. 

 

O Sr. Parajó amosa a súa conformidade coa moción do PSOE. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen tras dicir que o BNG e o PSOE teñen un 

bo lío, amosa a conformidade do seu grupo coa moción do PSOE. 

 

O Sr. Alcalde sinala que, ao igual que na Comisión Informativa, o BNG tamén vai a 

apoiar a moción. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO), 
acorda mostrar o seu apoio e respaldo á candidatura da Fundación Vicente Ferrer 
ao Premio Novel da Paz. 
 
 
4º.- DITAME DO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA A ORDE DO 11 DE 
FEBREIRO DE 2009 SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PXOM DO CONCELLO 
DE TEO. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía, emendada e ditaminada 

favorablemente pola Comisión informativa de urbanismo, vivenda e infraestruturas de 

18/02/2010, que se recolle a continuación. 

“PROPOSTA ALCALDÍA 

Considerando que con data de 27 de xaneiro de 2010 (rex. entrada nº 647) notificouse 

ao Concello a Orde do 27 de xaneiro de 2010, do Conselleiro de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas, sobre aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do Concello de Teo (A Coruña). 

Considerando a parte resolutiva da citada Orde que se reproduce a continuacion: 

“III. RESOLUCIÓN. 

Visto canto antecede, e de acordo co punto 5.b) do artigo 85 da Lei 9/2002, do 30 de 

decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, 

RESOLVO: 

1º.- Non outorgar a Aprobación Definitiva ao PXOM de Teo, por non terse corrixido a 

totalidade das deficiencias que se sinalaban na Orde de 11/02/2009. 

2ª.- O Concello deberá redactar os documentos modificados precisos para emendar as 

deficiencias sinaladas no epígrafe II desta Orde; e os elevará, logo dos trámites 

oportunos, ante esta Consellería para a súa aprobación definitiva”. 
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Visto o informe xurídico incorporado ao expediente de febreiro de 2010, elaborado 

polos asesores xurídicos do Concello, D. Pedro Trepat e D. Xaquín E. Monteagudo 

 

Considerando que é competencia do Pleno a adopción desta acordo, segundo o 

previsto no artigo 22.2.j) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime 

local. 

Considerando o disposto no artigo 44 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da 

Xurisdicción Contencioso Administrativa. 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 

acordo: 

Primeiro.-   Interpor requirimento previo de anulación contra a ORDE DE 27 DE 

XANEIRO DE 2010, DO CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E 

INFRAESTRUTURAS, SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN XERAL DE 

ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE TEO (A CORUÑA) (rex. entrada nº 

647, de 27 de xaneiro de 2010). 

Segundo.- Facultar ao Sr. Alcalde para realizar as xestións necesarias para a 

efectividade do presente acordo”.  

 

O Sr. Alcalde aclara que, aínda que non figura na orde do día, na Comisión informativa 

trocouse o concepto de recurso de reposición e foi substituído por un “requerimento 

previo de anulación” contra a Orde de 27 de xaneiro de 2010. Explica o Sr. Alcalde que 

se somete ao Pleno porque é o órgano competente para a aprobación inicial, 

provisional e para cumprimentar as Órdenes correspondentes. Opina que coa Orde da 

Xunta se comete unha inxustiza coa cidadanía. Explica que, sen entrar en se a Xunta 

ten ou non razón nas cuestións que aduce, polo pouco peso que teñen podería 

aceptarse unha aprobación parcial que facilitaría moito as cousas, xa que se 

desbloquearía a situación e se poderían iniciar negociacións coa Xunta en relación a 

cuestións puntuais. Salienta o Sr. Alcalde que existen exemplos como Vedra, Santiago 

etc, onde se produciron aprobacións parciais, razón pola que se formula o 

requerimento previo de anulación e se solicita a aprobación parcial. Explica o Sr. 

Alcalde que o equipo redactor está traballando igualmente na cumprimentación. Pide 

que non se pechen vías, posto que hai base e precedentes na Comarca que permitirán 
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sair da situación actual, desbloqueándoa, sen que isto supoña entrar en confrontación 

co contido da Orde da Xunta. 

 

Sendo as vinte horas e corenta e un minutos, sae do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, D.ª Carme Hermida. 

 
Remata o Sr. Alcalde salientando que a vía da cumprimentación implicará novas 

restriccións polo que sería convinte manter as dúas vías, a do requerimento de 

anulación e a da cumprimentación. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di 

que se dirixe ao Sr. Alcalde e ao Sr. Sisto porque son os que levan a voz cantante do 

PXOM, xa que o resto do equipo de goberno non ten nin idea. Lembra o Sr. Parajó que 

o Sr. Sixto cando se enviou a última vez á Consellería dicía que o equipo de goberno 

estaba humanizando o Plan Xeral e que o conseguira, aínda que vendo o que chega 

hai que dicir que este non é o Plan Xeral do Sr. Blanco e do Sr. Parajó, senon que é o 

Plan Xeral do Sr. Noriega e do Sr. Sisto, porque do PXOM que había ao que hai, 

calquera parecido é pura coincidencia. 

 

Sendo as vinte horas e corenta e cinco minutos, entra no Salón de Plenos a concelleira 

do BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

Lembra o Sr. Parajó que antes se dicía que había recortes e que agora haberá que 

preguntarse onde están os incrementos. Recortáronse tres mil duascentas vivendas, o 

polígono da Lagoa e algúns solos urbanizables se retiraron, e agora o equipo de 

goberno ven cun recurso de reposicón contra a Xunta. Opina o Sr. Parajó que se trata 

dunha broma, porque non sabe como se lle ocorre formular un recurso contra a 

Administración que ten que dar o visto bo ao documento. Supón o Sr. Parajó que o 

tema se leva no despacho do Sr. Trepat. O concelleiro do Grupo Mixto pregúntalle ao 

Sr. Alcalde se solicitou unha entrevista co Conselleiro, engadindo que o que este dixo 

na prensa é que ninguén lla solicitara. Opina o Sr. Parajó que con diálogo se consiguen 

cousas pero con recursos de reposición non. Salienta que hai que deixarse de liortas e 
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traballar e deixar a propaganda a un lado. Remata o Sr. Parajó sinalando que se 

deberían facer as correccións que solicita a Xunta e anunciando o seu voto en contra. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen di que aproveitará a primeira quenda para 

facer unhas preguntas e reflexións en voz alta. Di o Sr. Leis que a primeira pregunta 

que lle ten que facer ao equipo de goberno é porque o Concello de Teo se atopa nesta 

tesitura. Di que tamén habería que preguntarse quen vai a asumir responsabilidades 

nesta desfeita. Pregunta o Sr. Leis que ocorrería se isto sucedera cando estaba no 

goberno o Sr. Blanco e o Sr. Parajó. Opina o Sr. Leis que o Concello aprobou un plan, 

desaproveitando oportunidades que se ofreceron para desbloquear o tema, habendo 

agora este fiasco e sen que ninguén asuma responsabilidades. Salienta o portavoz do 

PSOE que este non é o PXOM que Teo necesita, existindo un rexeitamento social, 

político e institucional, sendo polo tanto claro que algo falla no PXOM de Teo. Opina 

que o tempo das responsabilidades políticas do Sr. Blanco e do Sr. Parajó xa pasaron 

e que a realidade é que Teo é o único Concello limítrofe a Santiago que non dispón de 

Plan Xeral. Pregunta o Sr. Leis que pasou nestes dous anos e sinala que non se fixo o 

traballo político que se tiña que facer. Salienta o portavoz do PSOE que a 

responsabiliade do que pase co PXOM é estrictamente política e que o equipo de 

goberno non fixo este traballo. Di que o Sr. Alcalde o que fai é mandar as críticas para 

arriba, cando o que hai que facer e traballar cos técnicos do Concello e cos técnicos e 

políticos da Xunta de Galicia. Traballar e negociar é o que hai que facer, algo que ao 

Sr. Noriega, como ven demostrando, lle costa. Opina o Sr. Leis que o BNG 

desaproveitou unha oportunidade que lle ofreceu o PSOE en decembro de 2007, non 

so para desbloquear o Plan senón tamén para melloralo, sendo ademais que o PSOE 

nunca pediu a retirada do Plan pero sí o Sr. Noriega. Reitera o Sr. Leis que se 

desproveitou esa oportunidade e algún día haberá que dar explicacións. O PXOM 

aprobado inicialmente e o que existe non se parecen en nada, e non porque se 

mellorara, aínda que podían compensarse as reduccións con outras melloras que 

realmente non existen. Opina o Sr. Leis que o Sr. Alcalde ten que facer unha 

recapitulación da súa forma de levar o poder, xa que non é capaz de crear espacios de 

convivencia, nin coa oposición nin coa Xunta. 
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Sendo as vinte horas e cincuenta minutos, abandonan o Salón de Plenos os 

concelleiros do BNG, D.ª Carme Hermida e D. Angel Rey. 

 

Salienta o Sr. Leis que o recurso vai a provocar un conflicto institucional que non lle 

conven a Teo. 

 

Sendo as vinte horas e cincuenta e un minutos, entra no Salón de Plenos o concelleiro 

do BNG, D. Angel Rey. 

 

Opina o portavoz do PSOE que a vía para desbloquear o PXOM é dialogar primeiro en 

Teo, cos grupos. Sinala que o PSOE está disposto a sentarse e falar de como se pode 

tratar o tema e de aí a moción do PSOE que o Sr. Alcalde impide que se trate. O Sr. 

Noriega non diáloga cos grupos e quere abrir un enfrontamento institucional que non 

conduce a ningures e que quizáis impida que nesta lexislatura Teo teña PXOM, 

debéndose polo tanto gañar tempo e poñerse a traballar. Pide o Sr. Leis que se abra un 

proceso de diálogo e se abandone a intención de abrir ese enfrontamento co PXOM. 

Salienta que na moción do seu grupo se fala de información pública e non de 

“exposición pública”, para que a cidadanía teña a posibilidade de consultar o Plan, 

aínda que coa Lei podería incluso defenderse unha exposición pública ao existir 

modificacións substanciais. Remata o Sr. Leis sinalando que o PSOE quere que sexa 

un proceso transparente, a diferencia do que ocorreu antes, cando se deixou o Plan no 

caixón do Sr. Alcalde. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di estar de acordo con moitas das cousas 

apuntadas polo Sr. Parajó e o Sr. Leis. Lembra que cando estaba gobernando se fixo o 

Plan cun equipo redactor que merece todos os seus respetos, resultando que o Plan 

era malo. Opina que naquel momento se fixo un plan ambicioso e bo para os veciños, 

aínda que ao BNG non lle valía e que o Sr. Alcalde xustifica a interposición dun recurso 

de reposición que non vai a ningún lado. Lembra o Sr. Blanco que aprobar, no seu 

momento, o Plan costoulle, quizáis, as eleccións, pero que quería o mellor para os 

veciños de Teo e non quería teatro. O Plan era o mellor que había. Pregunta o Sr. 

Blanco que fixo o BNG en tres anos co Plan, máxime se se ten en conta que había un 

bipartito na Xunta integrado polo BNG e o PSOE.  
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Sendo as vinte e unha horas e cinco minutos abandona o Salón de Plenos, a 

concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez. 

 

Pregunta o Sr. Blanco porque non se negociou co goberno de antes para que non  

devolveran o PXOM, indo á Xunta a pedir audiencia, para que non se mandara de 

volta. Eso non se fixo aínda que estaba o bipartito, que foi o que o devolveu con mil 

novecentas vivendas menos, con núcleos máis pequenos, etc. Ainda así, aprobouse e 

mandouse. Lembra que cando él gobernaba a idea era ter un documento e despois 

facer modificacións puntuais que se mandarían á Xunta, aínda que ao perder as 

eleccións non se puido chegar a facer. Se o bipartito houbera mandado o plan 

parcialmente aprobado se poderían ter feito modificacións puntuais. O PP e INTEO 

apoiaron o Plan para envialo á Xunta e agora resulta que non estaban ben feitas as 

modificacións. Opina o Sr. Blanco que con este goberno na Xunta deberían terse feito 

negociacións para que non viñera para Teo rexeitado. Reitera que o PP apoiou o Plan 

para mandalo á Xunta e que agora non hai remedio porque o BNG non se preocupou 

por ir a pelealo alí. O que hai que intentar é traballar para que sala o máis rápido 

posible e deixarse de recursos e requerimentos. 

 

Sendo as vinte e unha horas e dez minutos entra no Salón de Plenos, a concelleira do 

BNG, D.ª Carmen Diéguez. 

 

Remata o Sr. Blanco sinalando que co recurso o único que se vai a conseguir é 

incomodar á Xunta. Anuncia o voto en contra do seu grupo. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Sisto, di que a veces un colle complexo de parvo porque 

descoñece como alguén pode  pensar que se pode presentar un requerimimento de 

anulación sen facer os deberes. Salienta que se podería preguntar que foi o que se fixo 

en cada momento e cales foron as reunións celebradas, os contactos, etc. Opina o Sr. 

Sisto que os recortes da Xunta non son boa cousa para Teo e que contra iso hai 

diferentes mecanismos. Salienta que o requerimento non impide a tramitación do Plan, 

e o proceso do que falan os concelleiros que, tal e como se dixo na Comisión, vaise 

facer. Salienta o portavoz do BNG que isto non é un enfrontamento coa Consellería. 

Explica que cando un veciño presenta un recurso él non o ve como unha agresión 
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senón como un dereito. Explica que se trata dun requerimento previo para ver se a 

Xunta reconduce o proceso e admite unha aprobación parcial. 

 

Sendos as vinte e unha horas e quince minutos entra no Salón de Plenos a concelleira 

do BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

Explica o Sr. Sisto que o único que se lle di á Xunta é que para o Concello de Teo esto 

é grave, pedíndoselle se poden reconsiderar a situación e aprobar o Plan parcialmente. 

Opina o Sr. Sisto que o Plan é do Sr. Conselleiro de Medio Ambiente do PSOE, que 

tivo unha importante colaboración co equipo de goberno do BNG, da Sra. Cornide, que 

fixo o gran recorte, e agora o do Sr. Conselleiro do PP, sendo os do equipo de goberno 

os que están no medio recibindo labazadas. Salienta o Sr. Sisto que a capacidade 

municipal é de cero, ao igual que a autonomía municipal, de xeito equivocado porque a 

Xunta ten que velar polo cumprimento da lei. Estes dous anos fíxose o que se tiña que 

facer, salvar os mobles o máximo posible. 

 

Sendos as vinte e unha horas e dezasete minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro 

do PP, D. Antonio Castroagudín. 

 

Salienta o Sr. Sisto que o requerimento de Caride é de “correxir” ou “xustificar”, 

facéndose esto último, con estudios de inundacións, de productividade, agrícolas, etc. 

Iso levou tempo, pero había a obriga de facelo para evitar os recortes. Porén esta 

Xunta di que esto supón que non se produzan patacas na “zona a”, pero que tampouco 

se deben producir na “zona b”.  

 
Sendo as vinte e unha horas e vinte minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do 

PP, D. Antonio Castroagudín. 

 
Explica o Sr. Sisto que como última posibilidade pódese tentar unha aprobación parcial, 

de xeito que se non sae adiante o requerimento, faranse os recortes e acabouse. O 

nivel de interlocución coa Xunta do PP foi bo, abríndose unha liña de colaboración 

tanto política como técnica. Na semana antes de que se enviara a Orde os técnicos 

estiveron na Xunta e non había problemas para aprobalo, por iso se di que non foi unha 
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cuestión técnica. Opina o Sr. Sisto que se o problema do Plan é prestarlle pleitesía ao 

Conselleiro, faise, porén o Conselleiro dixo que había que tratar coa Secretaria Xeral e 

esta dixo que calquera actuación se trataría previamente co Concello, por iso para o 

equipo de goberno foi un feito insólito e por iso se pensa que non foi unha decisión dela 

senón de alguén de arriba. Remata o Sr. Sisto salientando que se non se aproba o 

recurso haberá que ir ao recorte e pedindo que non se pechen todas as vías. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e tres minutos sae do Salón de Plenos a 

concelleira do PP, D.ª Mª. Carmen Barros. 

 

O Sr. Alcalde di que ten que declarar que non é ningún merlo blanco do PP, como dixo 

o Sr. Leis. Opina que as responsabilidades políticas existen, existindo incluso un 

problema competencial, sobre todo en relación a aqueles que din ser tan 

municipalistas. A conclusión é que ao mellor o que terá que facer a Xunta é elaborar 

ela o Plan e aprobalo xa que en San Caetano en ocasións se está moi lonxe da 

cidadanía. Sinte o Sr. Alcalde que non exista unha posición unánime e que ao votarse 

en contra se esté pechando unha vía, faltando unha posición do Concello como tal. 

Salienta o Sr. Alcalde que existiron contactos políticos e técnicos, falándose antes e 

despois da cumprimentación. Salienta que él estivo na Xunta e que existiron reunións 

técnicas, téndose cinco días antes da Orde o visto bo da Xunta, e o Sr. Blanco xa o 

sabía. 

 

Intervén o Sr. Blanco e pídelle ao Sr. Alcalde que explique o que acaba de dicir. 

 

O Sr. Alcalde di que nunha conversa privada o Sr. Blanco lle dixo a el que llo 

transmitira o Conselleiro. 

 

O Sr. Blanco resposta que iso non é verdade. 

 

O Sr. Alcalde di que el entendeulle iso cando falaron. 

 

O Sr. Blanco di que el non minte. 

 



 

 - 17 -

Sendo as vinte e unha horas e vinte e oito minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do PP, D.ª Mª. Carmen Barros. 

 

O Sr. Alcalde di que non vai a entrar niso, sendo que o Sr. Blanco diría unha cousa e el 

entenderíalle outra. Di o Sr. Alcalde que existía o compromiso de que o tema estaba 

desbloqueado, descoñecéndose o que pasou. Co requerimento o que se busca é unha 

aprobación parcial. Entende o Sr. Alcalde que o Sr. Blanco, como membro do PP, 

ampare determinadas decisións, costándolle máis ver ao Sr. Leis argumentar sobre os 

recortes, non decatándose que quen sae perxudicada é a cidadanía. Remata o Sr. 

Alcalde dicindo que ten o convencemento de que o PSOE non ten interese en 

desbloquear o PXOM, intentando unicamente desgastar ao equipo de goberno. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di 

que rectificar é de sabios e agradece o dito polo Sr. Sisto. Opina que se a culpa hai que 

botarlla ás Consellerías non é boa medida. Explica que o primeiro informe que veu 

relativo á rectificación é o mesmo que agora, de xeito que se non se rectificou na 

primeira o volven a mandar. 

 

O Sr. Parajó dille ao Sr. Alcalde que se lle demostra que foi á Xunta de Galicia a 

propoñerlle unha aprobación parcial negociada con eles e eles lle din que lle mande 

ese recurso, el aprobarallo, pero se se lle di que se fai sen falar coa Xunta non o vai a 

aprobar. 

 

O Sr. Alcalde salienta que dende a Resolución da Consellería e ante as amables 

palabras do Conselleiro, enviouse unha solicitude de entrevista que aínda non foi 

atendida. Dende a Resolución, e incluso antes dela, falouse coa Secretaria Xeral. 

 

O Sr. Parajó reitera que cando o Sr. Alcalde lle diga que foi alí, negociou o tema e lle 

dixeron que se enviara o recurso, el aprobarao. 

 

O Sr. Alcalde explica que dado o retraso na concesión da entrevista, lle gostaría 

levarlle ao Conselleiro o requerimento para negocialo. 
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O Sr. Parajó di que se o Sr. Alcalde non é capaz de conseguir unha entrevista co 

Conselleiro, consíguenlla eles. 

 

O Sr. Alcalde di que co Conselleiro pode ir a tomar un viño, pero do que se trata é de 

ter a entrevista co Sr. Conselleiro na súa condición de Alcalde do Concello de Teo. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que non existe unha criatura á que se lle 

adxudicaran tantas paternidades como ao PXOM, sendo que menos mal que non se 

dixo que era do PSOE de Teo. Opina o Sr. Leis que sempre se fala de contactos e non 

de reunións de traballo porque non existiron. Explica que en Decembro de 2007 

ofreceuse polo PSOE un pacto para desbloquear o tema, existindo unha disposición a 

dialogar e falar para sacar o tema e hoxe estaría o PXOM aprobado, polo tanto non se 

pode dicir que o PSOE non tiña vontade de desbloquear a situación. Lembra o portavoz 

do PSOE que en marzo de 2007 o Sr. Noriega falaba de retirar o plan. O Sr. Leis di que 

o seu grupo presenta unha emenda na que se evidencia cal é a vontade política do 

PSOE, con catro criterios, tales como a transparencia, a participación e o diálogo entre 

o Concello e a Xunta. Salienta o Sr. Leis que a Xunta nos seus comunicados dixo que 

hai que deixarse de liortas e poñerse a traballar. Opina que ir pola vía do recurso é ir 

pola vía do enfrontamento. Sinala o Sr. Leis que o cuarto criterio refírese á ambición, xa 

que existe unha oportunidade, a derradeira, de sacar o Plan con melloras que vaian 

máis alá do que esixe a Xunta. O Sr. Leis da conta da súa emenda nos termos 

seguintes: 

 
“ENMENDA QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
AO DITAME DO PUNTO, PROPOSTA DE RECURSO DE 
REPOSICIÓN AO PXOM: 
 
Porén o Grupo Municipal Socialista de Teo, nun ejercicio de pragmatismo político e 
responsabilidade institucional, pensando exclusivamente nos intereses xerais do ben 
común e como contribución a unha solución rápida, axeitada e equilibrada deste 
asunto, presenta a seguinte ENMENDA ao ditame do punto PROPOSTA RECURSO 
REPOSICIÓN PXOM: 
 
1.- Apostar decididamente polo diálogo e o entendemento como única forma de 
solucionar o problema. Consecuentemente descartar radicalmente a vía do contencioso 
xurídico (Recurso de Reposición) para centrar únicamente todos os esforzos no acordo 
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político, primeiro, entre os grupos municipais de Teo e a continuación entre o Concello 
de Teo e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. 
 
2.- Con este fin, unha vez consumado un principio de acordo entre as formacións 
políticas de Teo, proporase á Consellería de Ordenación do Territorio a creación dunha 
mesa de traballo mixta Xunta/Concello composta por responsables políticos e técnicos 
de ambas institucións para avanzar na plasmación do acordo final coa maior premura 
posible. 
 
3.- Nesta Mesa de Traballo, a representación municipal estará conformada por unha 
parte técnica, cos membros do Equipo Redactor e o Arquitecto Municipal e unha 
vertente política encabezada polo Alcalde, o concelleiro de Urbanismo e os portavoces 
das distintos grupos políticos.  
 
4.- Todos os grupos políticos de Teo se comprometen a que unha vez acadado o texto 
definitivo se abrirá un proceso de información pública aos cidadáns durante alomenos 
un mes, antes de sometelo á súa aprobación por parte do pleno da Corporación. 
 
5.- Asemade, os grupos políticos da Corporación, como metodología de traballo, se 
comprometen a non circunscribir estrictamente o acordo no eido municipal ás 
prescripcións establecidas pola Consellería e, polo tanto, a incorporar aspectos que 
consideren oportunos para mellorar e pulir o texto definitivo dende a perspectiva do 
interés xeral, a través do consenso e a concertación. 
 

Asdo. Jano Leis 
Concelleiro-Portavoz do Grupo Municipal Socialista de Teo”. 

 

O Sr. Alcalde sinala que despois dun debate de vinte minutos o Sr. Leis presenta todo 

o texto da súa moción como unha emenda. O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Leis que non 

abuse da paciencia da Corporación. Explica que existe unha proposta con un 

requerimento e cun informe xurídico e que o PSOE presenta unha emenda que non ten 

nada que ver. 

 

Pregunta o Sr. Leis se hai algo ilegal. 

 

O Sr. Alcalde respóstalle que fai un uso perverso das figuras da Corporación. Opina 

que non se pode presentar una emenda que non ten nada que ver coa proposta de 

resolución. 

 

O Sr. Castroagudín pregunta porque o Sr. Alcalde fala de “requerimento” e o Sr. Sisto 

de “recurso”. 
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O Sr. Alcalde explica que na Comisión informativa se modificou a proposta, dándolle 

forma de requerimento. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que na proposta se fala de “interpor 

recurso de reposición”. 

 

O Sr. Alcalde reitera que existe unha proposta e un informe xurídico e que ao 

considerarse máis apropiado a fórmula do requerimento previo de anulación, na 

Comisión informativa emendouse e modificouse a proposta inicial. 

 

O Sr. Blanco refírese á orde do día e sinala que na mesma se fala de “Ditame do 

recurso de reposición” e pregunta quen minte. Opina que isto non ten traza e que o Sr. 

Sisto dixo que tiña complexo de parvo e que ninguén llo chamou. O Sr. Blanco refírese 

a Orde da Consellería que tivo entrada no concello o 27 de xaneiro e prodece á lectura 

da parte resolutiva da mesma nos termos seguintes:“Visto canto antecede, e de acordo 

co punto 5.b) do artigo 85 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación 

Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, RESOLVO: 

 
1º.- Non outorgar a Aprobación Definitiva ao PXOM de Teo, por non terse corrixido a 
totalidade das deficiencias que se sinalaban na Orde de 11/02/2009. 
 
2ª.- O Concello deberá redactar os documentos modificados precisos para emendar as 
deficiencias sinaladas no epígrafe II desta Orde; e os elevará, logo dos trámites 
oportunos, ante esta Consellería para a súa aprobación definitiva”. 
 
Sinala o Sr. Blanco que a Orde de 11 de febreiro era do bipartito e que á vista da 

Resolución, se non se aprobou o Plan foi porque non está totalmente correxido. 

Anuncia o voto en contra do seu grupo. Dille ao Sr. Alcalde que vaia a falar coa 

Consellería e que dialogue con eles e non esté sentado aquí, porque o que está en 

xogo é moi importante para todos os veciños de Teo, e que se non é capaz, que os 

avise a eles. O Sr. Blanco di que o Sr. Alcalde lle chamaba a eles ditadores, cando o 

único Franco que hai é o Sr. Alcalde que os engana a todos como enanos. 

 

O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Blanco que se controle. 
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O Sr. Sisto di que habería que aclarar algunha cousa porque aínda que está clara 

parece que non se entende. Explica que a Resolución di que non se correxiu todo, e é 

verdade porque na propia Resolución se dicía que ou se recortara ou se xustificara, 

optándose por esta última vía, xa que o sentir da Corporación era intentar salvar o 

salvable e agora a Consellería do PP opina que non está o tema suficientemente 

xustificado. 

 

O Sr. Alcalde di que quere transmitir o pesar do equipo de goberno porque non se 

habilite esta vía, de xeito que o único que queda é a cumprimentación, cando a veces 

non está mal que a Corporación traslade que a sumisión non é a única vía. O Sr. 

Alcalde, dirixíndose ao Sr. Blanco, di que hai expresións que non lle vai a permitir, xa 

que se ten conciencia política é para evitar situacións como as que o Sr. Blanco lle 

intenta equiparar cando lle chama Franco. Explica que foi oito anos membro da 

Corporación municipal e que non tiña local para traballar, que o Sr. Blanco non ten 

denegacións de acceso á información e que el o tiña complicadísimo, sendo ademais 

que o PP ten unha adicación exclusiva no grupo e unha asignación de grupo, 

elementos estes que él nunca viu en oito anos. Reitera que non existe ningunha 

denegación a ningún expediente e que os grupos teñen todos os medios para o 

desenvolvemento do seu traballo. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor (6 BNG), sete votos en contra (6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO) e 
catro abstencións (4 PSOE), acorda rexeitar a proposta da alcaldía, ditaminada 
favorablemente pola Comisión informativa de urbanismo, vivenda e 
infraestruturas de 18/02/2010. 
 
5º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A REFORMA DA ESTRADA 
PROVINCIAL CP 0205. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 15/02/2010, ditaminada favorablemente pola 

Comisión informativa de urbanismo, vivenda e infraestruturas de 18/02/2010, que se 

recolle a continuación: 

“Proposta da Alcaldía 
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No BOP do 1 de febreiro de 2010 foi publicado o “Anuncio de expropiación urgente de los 

bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras incluídas en el proyecto 

modificado de ampliación y mejora del trazado de la CP0205 Bertamiráns a Ramallosa 

(p.k. 7,850 a pk 11,200) Teo”. O proxecto orixinal desta ampliación levantara no seu 

momento unha importante contestación social e o Concello de Teo xa acordara un 

pronunciamento plenario sobre a cuestión. 

Tralo anuncio aparecido recentemente no BOP, o Concello de Teo ten coñecemento de 

que o proxecto modificado foi aprobado polo Pleno da Deputación o 27 de xuño de 2008, 

sen que se dese traslado ao Concello de Teo do novo proxecto técnico, nin se notificara 

oficial ou oficiosamente a súa exposición pública nin a resolución do acordo Plenario de 

aprobación. 

Neste momento, despois de solicitar da Deputación o proxecto modificado, estanse a 

tramitar as reclamacións dos veciños/as afectados/as. 

Consecuentemente, proponse ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo: 

1. En primeiro lugar transmitir á Excma. Deputación Provincial o malestar causado 

nesta Corporación polo feito de que, unha vez aprobado o proxecto reformado, non 

fose remitido a este Concello durante o prazo de exposición pública, nin tampouco 

antes da súa aprobación polo Pleno da Deputación. 

2. Comunicarlle á Deputación que o maior problema detectado no proxecto modificado 

refírese ao desprazamento do cruce existente coa estrada provincial Luou-Lampai-

Pazos (CP-6502). Dende un punto de vista técnico (ver informe dos Servizos 

Técnicos municipais que se adxunta), non ten sentido enlazar na rotonda a pista 

Luou-Loureiro e deixar fóra da rotonda a moito máis transitada pista que enlaza o 

cruce actual con Espasande e a estrada principal entre Luou e Milladoiro. 

Entendemos ademais que o proxecto debe axustarse ás previsións que no tocante 

ás infraestruturas realiza o PXOM, e que sitúa esa rotonda no actual emprazamento 

do cruce (polos motivos alegados). 

3. Solicitar da Deputación especial sensibilidade coas reclamacións formuladas polos 

veciños afectados, moi especialmente as relacionadas cos accesos a algunhas 

vivendas que van quedar a un alto nivel topográfico con respecto á estrada trala súa 

ampliación. O Concello considera que o proxecto da obra debe garantir o aceso ás 

vivendas en condicións de comodidade e seguridade. 
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Consecuentemente, este Concello reclama da Deputación a modificación puntual do 

proxecto para recoller estas demandas, e que se manteña informado ao Concello de 

calquera incidencia que se poida producir neste proceso. 

En Teo, a 15 de febreiro de 2010 

Asdo.: Martiño Noriega Sánchez” 

 
CONCELLO DE TEO 

 
PROXECTO MODIFICADO: AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL TRAZADO DE LA CP-0205 
BERTAMIRANS A RAMALLOSA (P.K 7,850 A 11,200) 
 
A POSICIÓN DA ROTONDA NO PK. 1+220 SOBRE A PARCELA 132 DO POLIGONO 501 
NON É ADECUADA, TENDO EN CONTA QUE A MAIOR DENSIDADE DE TRÁFICO ESTÁ 
SOBRE: 

• A ESTRADA PROVINCIAL BERTAMIRANS‐RAMALLOSA (CP‐205) 

• A ESTRADA PROVINCIAL QUE CONDUCE A LAMPAI (CP‐8502). 

• A PISTA QUE ACCEDE DENDE RECESENDE. 

ENTENDEMOS QUE SE DEBERÍA TRASLADAR A ROTONDA ATA O PUNTO ONDE 
ESTABA PREVISTA INICIALMENTE E QUE COINCIDE COA PREVISION DO PLAN XERAL 
APROBADO PROVISIONALMENTE. 
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O portavoz do BNG, Sr. Sisto, explica que no seu momento foi un proxecto cunha 

ampla contestación social e que dou lugar a un posicionamento da Corporación. 

Salienta que sen contar co Concello redactouse un novo proxecto e que o maior 

problema detectado no proxecto modificado refírese ao desprazamento do cruce 

existente coa estrada provincial Luou-Lampai-Pazos (CP-6502). Pediuse un informe 

técnico e pídese o traslado da rotonde á ubicación prevista no PXOM. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di que non 

sabe como a Deputación aprobou a expropiación sen mandar antes o proxecto como é 

debido ao Concello. Sinala que tamén está de acordo co tema da rotonda porque no 

Plan Xeral aparece na estrada que vai a Lampai e na que ven de Espasande porque 

deste último lugar ven o tráfico máis importante, polo que é lóxico que a rotonda vaia a 

altura de esas dúas estradas. Di o Sr. Parajó que habería que mirar o das alturas xunto 

a casa do Sr. Tallón porque pode quedar mal o acceso a esas casas, ao igual que 

habería que mirar na Carballeira de Luou o acceso, porque quedan fincas sen saída. 

Remata o Sr. Parajó amosando a súa conformidade coa proposta, engadindo que se 

deberían incorporar os dous temas sinalados. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que en primeiro lugar hai que dicir toda a 

verdade porque se falou dun trazado alternativo, podende dicir incluso él por onde ía. 

Explica que o Sr. Sisto sabe que a Deputación lles dixo a todos que facer modificación 

do trazado non era posible. Salienta o Sr. Leis que o Sr. Sisto en privado se encarga de  

trasladar as responsabilidades a outros grupos, sendo que o PSOE asume o que 

opinan todos, debendose ser leal cos acordos. Lembra que o Pleno da Corporación, na 

sesión de 28 de marzo de 2006, acordou “Solicitar da Deputación Provincial un novo 

estudo para o trazado da CP 0205 entre os PK 7850 e 11200, baseado nas 

consideracións arriba expostas, e que supoña unha solución segura, práctica e 

definitiva ós problemas do antigo trazado”. Di que parece que esta estrada é un 

perxuizo para os veciños de Teo cando é un beneficio non so para os veciños de Teo 

senón tamén de Luou, aínda que sempre se perxudica a algunhas persoas. Opina o Sr. 

Leis que como mellora debe defenderse non so en público senón tamén en privado e 

non decir que o trazado é culpa de fulano. Di que a partir de aí o seu grupo está de 

acordo non so coa proposta senón tamén co engadido polo Sr. Parajó. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen amosa a conformidade do seu grupo coa 

proposta. Explica que o seu grupo non entende porque a Deputación non falou co 

Concello para nada, estando igualmente de acordo co que dicía Parajó en relación a 

que as casas que quedan máis altas e onde a Igrexa, en fronte da casa social. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Sisto, di que non hai problema en aceptar a proposta do Sr. 

Parajó. Salienta que o Sr. Leis fala do que él di e que o que lle faltaba e que 

privadamente non poida dicir o que lle de a gana. Opina o Sr. Sisto que o problema que 

ten o Sr. Leis é que se cree as súas propias mentiras e reta a este concelleiro a que 

saque calquera proba de que calquera do equipo de goberno dixo que esa estrada tiña 

que ir por Espasande. Lembra que dixeron que era unha barbaridade metelo por aí 

porque se ía crear un embudo. 

 

O Sr. Parajó di que vai a leer un párrafo da moción presentada polo BNG na sesión 

plenaria de 28 de marzo de 2006, que despoi foi retirada. Lembra o concelleiro do 

Grupo Mixto (INTEO) que nesa moción o BNG falaba de que “O Concello de Teo non 

debe permitir que o novo trazado afecte de forma tan importante ó lugar de Espasande 

para, uns metros máis adiante, meter a estrada nun auténtico embudo no punto máis 

sensible para a seguridade viaria, a carballeira de Luou. Imponse a necesidade dun 

novo estudo que defina outras alternativas viables, como por exemplo, prolongar o 

novo trazado en dirección cara Recesende (escapando dos núcleos e das vivendas 

unifamiliares), para unha vez sobrepasada a piscina municipal, derivar cara o antigo 

vertedoiro para empalmar de novo co antigo trazado. Unha solución deste tipo 

permitiría, a un tempo, solucionar outros dous graves problemas: o cruce da Veiga de 

Brea (cruce da estrada Luou-Milladoiro coa pista cara Recesende, verdadeiro punto 

negro cunha media de dous accidentes mensuais de importante alcance) e dar unha 

solución definitiva ás complicadas curvas do lugar de Paraxó e o Aido”. Engade o Sr. 

Parajó que despois do debate do tema, recóllese na acta que “a petición do poñente da 

moción o Alcalde retira o asunto da orde do día”. 

 

O Sr. Leis salienta que unha vez máis lle sacan os colores ao Sr. Sisto. Di que agora 

haberá que coller os mapas e ver como se aplica esa proposta indo polo monte. Opina 

que iso inevitablemente tiña que pasar por zoas que agora están edificadas, que é o 
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que dicía o PSOE. Non era posible unha modifiación de trazado indo exclusivamente 

polo monte. Explica o Sr. Leis que o Sr. Sisto planteaba esa alternativa e a Deputación 

dixo que iso non se facía baixo ningún concepto. Lembra que cando defendeu un 

trazado alternativo polo centro de Luou, era porque existía unha incipiente zona 

urbana. Opina o Sr. Leis que fai falla ter boas estradas, razón pola que é importante 

que esta estrada pasara polo centro de Luou. O Sr. Leis reta ao Sr. Sisto para que lle 

diga como vai esa estrada polo monte sen pasar por Espasande. 

 
O Sr. Alcalde da conta do engadido que se faría á proposta, recollendo as aportacións 

do Sr. Parajó, incorporando un apartado 4 nos termos seguintes: “4.- Solicitar da 

Deputación que no proxecto se garanta o acceso rodado a todas as fincas particulares 

e negocios existentes na carballeira de Luou”. 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporaciòn, por 
unanimidade (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO)), acorda: 

1. En primeiro lugar transmitir á Excma. Deputación Provincial o malestar 
causado nesta Corporación polo feito de que, unha vez aprobado o 
proxecto reformado, non fose remitido a este Concello durante o prazo de 
exposición pública, nin tampouco antes da súa aprobación polo Pleno da 
Deputación. 

2. Comunicarlle á Deputación que o maior problema detectado no proxecto 
modificado refírese ao desprazamento do cruce existente coa estrada 
provincial Luou-Lampai-Pazos (CP-6502). Dende un punto de vista técnico 
(ver informe dos Servizos Técnicos municipais que se adxunta), non ten 
sentido enlazar na rotonda a pista Luou-Loureiro e deixar fóra da rotonda a 
moito máis transitada pista que enlaza o cruce actual con Espasande e a 
estrada principal entre Luou e Milladoiro. 

Entendemos ademais que o proxecto debe axustarse ás previsións que no 
tocante ás infraestruturas realiza o PXOM, e que sitúa esa rotonda no 
actual emprazamento do cruce (polos motivos alegados). 
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3. Solicitar da Deputación especial sensibilidade coas reclamacións 
formuladas polos veciños afectados, moi especialmente as relacionadas 
cos accesos a algunhas vivendas que van quedar a un alto nivel 
topográfico con respecto á estrada trala súa ampliación. O Concello 
considera que o proxecto da obra debe garantir o aceso ás vivendas en 
condicións de comodidade e seguridade. 

4. Solicitar da Deputación que no proxecto se garanta o acceso rodado a 
todas as fincas particulares e negocios existentes na carballeira de Luou 

Consecuentemente, este Concello reclama da Deputación a modificación puntual 
do proxecto para recoller estas demandas, e que se manteña informado ao 
Concello de calquera incidencia que se poida producir neste proceso. 
 
 
6º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE CENTROS MÉDICOS. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta ditaminada favorablemente pola Comisión 
informativa de igualdade, benestar e servizos básicos de 18/02/2010, que se recolle a 
continuación: 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Diante do escrito de Xerencia de Atención Primaria con data de entrada nas dependencias 
municipais  22-01-2010 no cal (entre outras valoracións) se comunica ao Concello de Teo a 
xubilación do Dr Picallo e a valoración de que a construcción doutro centro de saúde na 
Ramallosa é unha proposta que dende esa xerencia non poden apoiar (coa conseguinte 
solicitude dunha nova cesión de terreos), compre facer as seguintes consideracións: 
 

1. Entendemos que é irrenunciable  a  substitución do Dr Picallo, dentro do marco do novo 
modelo con todas as vantaxes que este ten (cita previa, informatización do servizo, 
acceso ao historial médico dos doentes, etc).  
Somos conscientes de que o local de titularidade municipal onde presta o seu servizo o 
Dr. Picallo presenta, a día de hoxe, unhas condicións limitadas para prestar unha 
asistencia sanitaria dentro do marco do novo modelo. 

2. Existe un acordo plenario da anterior lexislatura de cesión dunha parcela na Ramallosa 
para a construción dun novo centro, cesión que está pendente  
da aprobación do PXOUM por cuestións de cualificación dos terreos e que cumpría os 
requisitos mínimos de extensión esixidos pola Consellería de Sanidade. 

3. Despois das consultas aos servizos técnicos, non existe ningún terreo no triángulo 
xeográfico Calo – Cacheiras - Os Tilos que poida reunir as condicións necesarias para 
ser cedido  (2000 metros cadrados mínimos, como se nos trasladara con anterioridade). 
O mesmo podería obterse a medio-longo prazo, despois da aprobación do PXOUM, a 
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través de diversos mecanismos sempre condicionados ao seu desenvolvemento 
(aproveitamento urbanístico, etc.) pero non é unha opción valorable a curto prazo. 

4. Existe un acordo plenario na anterior lexislatura do conxunto das forzas políticas que 
reafirma a cesión dos terreos da Ramallosa e rexeita o peche dos consultorios de Calo e 
Os Tilos. 

5. O servizo de minicentros foi consecuencia dunha política implementada   nos anos 90 
que xerou unha serie de dinámicas de "feitos consumados" que teñen unha difícil 
reversión a curto prazo. A demanda xerada na urbanización dos Tilos ao redor do seu 
Centro de Saúde  non ten nada que ver coa xerada no Centro de Saúde de Calo. A 
centralización nese triángulo Calo – Os Tilos - Cacheiras seguramente acrecentaría a 
fuga de usuarios aos polos supramunicipais de referencia de ámbalas dúas parroquias 
(de Calo ao Milladoiro e dos Tilos a Compostela). 

6. Unha futura centralización do triángulo Os Tilos – Cacheiras - Calo non tería en conta a 
dispersión demográfica do Concello, privando ás parroquias do sur dun centro de saúde 
de referencia dentro dunha ratio de quilómetros asumible. 

7. O mantemento dos centros de saúde deste termo municipal, mentres non se resolva a 
transferencia á súa Consellería, son competencia do noso Concello. 

8. O servizo prestado en Teo nos centros de saúde polos profesionais sanitarios é un 
servizo cunha percepción social moi positiva. 

Polo seguinte, esta Alcaldía propón ao Pleno da Corporación  a adpción do seguinte acordo: 

1. A oferta municipal á Xerencía de Atención Primaria de implementar as obras necesarias 
para o acondicionamento do centro de Pontevea para evitar a deslocalización desa 
asistencia e garantir a entrada do novo modelo na substitución. 

2. Reiterar a adopción de 2 acordos plenarios previos que, por unha banda, ceden unha 
parcela para a construción dun centro na Ramallosa e que, por outra banda, rexeitan o 
peche dos centros de saúde de Calo e dos Tilos. 

3. Solicitarlle á  Xerencia de Atención Primaría a posibilidade de estudar como solución a 
curto-medio prazo a apertura de quendas de tarde nos centros existentes que, ademais de 
ser moi demandados por cuestión de conciliación polos veciños e veciñas, servirían para 
evitar a fuga de usuarios de primaria a Concellos veciños e tamén para minorar a carga 
asistencial dos profesionais que exercen a medicina de atención primaria no noso termo 
municipal. 

4. Trasladar este acordo á Xerencía de Atención Primaria e á Consellería de Sanidade. 

Teo, 15 de febreiro do 2010 

Martiño Noriega 

Alcalde do Concello de Teo” 

O Sr. Alcalde explica que existe vontade do equipo de goberno de asumir e facerse 

cargo da obra de Pontevea para adaptala ás novas tecnoloxías. Explica que se trata 

dunha proposta dende a realidade dos que coñecen o Concello. Existe unha carta da 

Xerencia e unha contestación da alcaldía, así como acordos plenarios previos e unha 
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oferta de facerse cargo das obras. O Sr. Alcalde di que lle houbera gostado que o tema 

se tratara en Comision informativa pero que non foi posible. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di que el 

hoxe podería empezar por facerlle unha crítica ao equipo de goberno, pero que como 

do que se trata é de buscar solucións, haberá que deixar a un lado as críticas. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e trinta e catro minutos sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Andrés Fernández. 

 

O Sr. Parajó di que espera que o Sr. Alcalde non pretenda converterse no rei do 

mambo en este tema, porque non informou que chegou este escrito, engadindo que 

non quere que lle pase como co alcantarillado co edificio da policía local, e con outros 

temas, que ian a vir e non veñen porque o Sr. Alcalde adoptou as medidas 

equivocadas no seu momento. Explica o Sr. Parajó que él nunha reunión veciñal dixo 

que “a unión fai a forza e que terán que ir á Xunta a Corporación, o Alcalde e a 

representación veciñal, para que non se realice o que pretende a Xunta”, porque a Sra. 

Conselleira parece non coñecer Teo. Opina o concelleiro de INTEO que isto pode 

facerse en Ames, onde existen dous grandes núcleos, pero non en Teo. Coa 

Consellería tratouse dende o primeiro momento que se faría un centro na Ramallosa, e 

que se arranxaría o de Pontevea e que quedarían os de Calo, Os Tilos e o centro 

médico de Cacheiras. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e trinta e oito minutos, entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Andrés Fernández. 

 

Di o Sr. Parajó que o PXOM retrasou o proxecto, non sendo lóxico que agora cambien 

todo. Debería apoiarse aos veciños e o primeiro que hai que facer é solicitar unha 

reunión urxente coa Conselleira de Sanidade, á que deberían asistir o Sr. Alcalde, os 

portavoces e a representación veciñal, onde se lle explicara o que pasa e se lle esixira 

que cumplira o de facer un centro médico na Ramallosa. Dille o Sr. Parajó ao Sr. 

Alcalde que se non o reciben, se compromete a intentalo el. 
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Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que todos saben o que estaba pasando nas 

últimas semanas. Explica que o seu grupo reuniuse cos militantes e simpatizantes do 

PSOE e chegaron á conclusión de que había que dar respostas contundentes contra a 

actuación antidemocrática do Sr. Alcalde, acordándose incluso non asistir ao Pleno. 

Porén tívose que reconsiderar a postura por respeto aos veciños de Luou e Reis. O Sr. 

Leis anuncia o apoio dos seu grupo aos veciños, por entender que se trata de 

reivindicacións xustas, aínda que algúns argumentos da Xunta tamén sexan razoables. 

Pon de manifesto o Sr. Leis a queixa do PSOE polo xeito de plantexar o tema polo Sr. 

Alcalde. Explica que os representantes veciñais convocaron a todas as forzas sociais e 

a todas as forzas políticas, cousa que non fixo o Sr. Alcalde. Cando se convoca a todas 

as forzas políticas, enténdese que tamén son os representantes institucionais, e 

faltaban os do BNG. O que hai que facer é remar todos na mesma dirección. O 22 de 

xaneiro o Sr. Alcalde recibe a carta e o que tiña que facer era convocar aos grupos e 

informalos para ver como actuar. Normalmente non o fai e comete un grave erro que é 

converter isto nunha reinvindicación partidista, creándose dificultades para un proceso 

de negociación. Opina o Sr. Leis que hai que aprender dos erros para non cometelos 

no futuro. Salienta que fora diso o seu grupo vai a poiar a moción, aínda que eles van 

máis alá e creen que o que se debe facer é convocar ás entidades asociativas e os 

grupos e solicitar unha entrevista na Xunta de Galiza. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen opina que se dixeron moitas verdades. 

Salienta que o PP sempre dixo que non se pecharía ningún centro mentra non existira 

outro con todas as dotacións. Di que hoxe os membros do seu grupo non ian vir ao 

Pleno ou se ian a marchar, pero viron que existían un problema cos veciños máis 

grande do que se pensa e cambiaron de opinión. Di o Sr. Blanco que hai que botarlle 

unha man aos veciños, aprobar isto e mandalo arriba, como no PXOM. O Sr. Blanco 

dille ao Sr. Alcalde que él o guisou e o coceu, como ocorreu coa sentencia de 

Cajaraville. Anuncia o Sr. Blanco o apoio do seu grupo, engandindo que o que hai que 

facer é pedir a entrevista coa Conselleira, para que diga o que hai que facer no centro 

médico e facelo. 

 

O Sr. Alcalde di que hai que asumir que a posición da Consellería é forte e que so o 

consenso da Corporación e o malestar veciñal pode cambiar esa decisión. Di que hai 
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unha solicitude de entrevista coa Sra. Farjas e que recolle as aportacións para facer 

fronte común. Explica que o outro día na Comisión non houbo posibilidade de informar 

aos concelleiros. Remata o Sr. Alcalde agradecendo o apoio de todos os grupos. 

 

O Sr. Parajó explica que tratándose da finca que se cedeu á Xunta como se tardaba en 

aprobar un Plan Xeral, aprobouse un Plan especial, e pregunta como está o tema. Di 

que está todo cursado e que falta o envío para a aprobación definitiva á Consellería. 

Como estaba remitido o PXOM, se daba por suposto que se tramitaría e se 

desbloquearía o tema. 

 

O Sr. Alcalde di que se tramitou e faltaba o envio definitivo á Consellería, pero ao 

enviarse o PXOM non se enviou. 

 

O Sr. Parajó pregunta porque non se enviou dende que o PXOM está pendente. 

 

O Sr. Alcalde di que é unha cuestión temporal. 

 

A concelleira do PP, Sra. Barros, pregunta cando se pediu a reunión coa Sra. Farjas. 

 

O Sr. Alcalde resposta que fai dous días. 

 

A Sra. Barros pregunta se se fixo por teléfono. 

 

O Sr. Alcalde respota que por fax. 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporaciòn, por 
unanimidade (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto (INTEO)), acorda: 

1. A oferta municipal á Xerencía de Atención Primaria de implementar as 
obras necesarias para o acondicionamento do centro de Pontevea para 
evitar a deslocalización desa asistencia e garantir a entrada do novo 
modelo na substitución. 

2. Reiterar a adopción de 2 acordos plenarios previos que, por unha banda, 
ceden unha parcela para a construción dun centro na Ramallosa e que, por 
outra banda, rexeitan o peche dos centros de saúde de Calo e dos Tilos. 

3. Solicitarlle á  Xerencia de Atención Primaría a posibilidade de estudar 
como solución a curto-medio prazo a apertura de quendas de tarde nos 
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centros existentes que, ademais de ser moi demandados por cuestión de 
conciliación polos veciños e veciñas, servirían para evitar a fuga de 
usuarios de primaria a Concellos veciños e tamén para minorar a carga 
asistencial dos profesionais que exercen a medicina de atención primaria 
no noso termo municipal. 

4. Trasladar este acordo á Xerencía de Atención Primaria e á Consellería de 
Sanidade. 

 
O Sr. Parajó pide explicación de voto e dille ao Sr. Alcalde que despois non veña 

pedindo auxilio. 

 

Sendo as vinte e tres horas e tres minutos saen do Salón de Plenos o concelleiro de 

INTEO, Sr. Parajó, a concelleira do PSOE, Sra. Riveiro, e a concelleira do BNG, Sra. 

Hermida. 

 

 
7º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP EN RELACIÓN CO SISTEMA DE PENSIÓNS. 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, Sr. Blanco. 

 

O Sr. Blanco da conta da moción do seu grupo en relación co sistema de pensións, de 

data 08/02/2010 (rex. entrada nº 1025), ditaminada desfavorablemente pola Comision 

informativa de igualdade, benestar e servizos básico de 18/02/2010, que se reproduce 

a continuación. 

 
“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN RELACIÓN CO SISTEMA DE PENSIÓNS 
 
O Grupo Municipal Popular, ao amparo do establecido no artigo 97 do Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, formula para o seu debate 
e, no seu caso, aprobación, no Pleno Ordinario do vindeiro día 24 de febreiro a seguinte 
MOCIÓN: 
 
O Goberno de Zapatero vén de anunciar unha reforma do sistema de pensións e a posibilidade 
de retrasar a idade de xubilación aos 67 anos. Un debate improvisado que está a crear alarma 
entre a sociedade, posto que, en plena crise económica, e por primeira vez en moitos anos, todos 
os pensionistas perderán valor adquisitivo. 
 
Os pensionistas son os que máis están a sufrir os erros económicos do Goberno de Zapatero. As 
nóminas dos pensionistas este ano son inferiores ás do ano pasado. As pensións de 115 000 
galegos veranse recortadas a través dun incremento no IRPF aplicable ás súas pagas. 
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Zapatero leva dous anos sen actualizar os mínimos da renda, en contra da súa promesa 
electoral. Isto implica que, co mesmo nivel de ingresos que en 2007, se pagan máis impostos. 
 
Por se fose pouco, o Goberno do Partido Socialista eliminou, precisamente este ano, a dedución 
de 400 euros que prometeu na campaña electoral de 2009. Unha dedución que foi outra decisión 
improvisada, que non beneficiou aos que máis a necesitaban e que supuxo un importante esforzo 
das arcas públicas. Agora, no peor momento da recesión, en lugar de manter esta axuda que 
Zapatero vendeu como respaldo ás familias en tempos de crise, retírana para todos por igual, 
sen ter en conta a dramática situación de moitas familias e, por suposto, dos pensionistas. 
 
O Goberno central está a ocultar a verdadeira situación da Seguridade Social: 
 
• Desde xullo de 2007 perdéronse máis de 1.5 millóns de cotizantes 
• 3 millóns de persoas están a cotizar só mentres lles dure o paro 
• A seguridade Social está gastando a un maior ritmo (7%) do que ingresa (0%) 
• O superávit caeu un 30%. 
 
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta para a súa aprobación, se 
procede, o seguinte ACORDO: 
 
Instar ao Goberno do Estado a:  
 
1. Que non recorte o poder adquisitivo dos 115 000 pensionistas galegos afectados pola súa 

decisión de baixar as pensións en todo o estado. 
2. Que todos os asuntos relativos á modificación do sistema de pensións sexan abordados no 

seo do Pacto de Toledo, de acordo cos interlocutores sociais e os grupos parlamentarios, co 
fin de asegurar un marco de pensións xusto e sostible. 

 
Armando Blanco 
Portavoz PP Concello de Teo”. 
 
Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e anuncia o voto en contra do seu grupo, porque 

en relación con algunhas das cousas que se plantean existe un compromiso do 

goberno central, ademáis de que a moción contén inexactitudes, porque o que se baixa 

son as pensións altas, incrementándose as demais. 

 

O Sr. Alcalde sinala que ao igual que na Comisión informativa o BNG vai a votar en 

contra. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación con 
oito votos en contra (5 BNG e 3 PSOE) e seis a favor (6 PP), acorda rexeitar a 
moción do PP sobre o sistema de pensións de 08/02/2010 (rex. entrada nº 1025). 
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8º.- DITAME DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 
EXPEDICIÓN DE LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS. 
 

O Sr. Alcalde da conta da proposta de data 12/02/2010, ditaminada favorablemente 

pola Comisión informativa de economía e facenda de 18/02/2010, que se transcribe a 

continuación. 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 
 
Considerando a necesidade de regular correctamente os ingresos que actualmente viñan 
estando regulados erróneamente, como prezo público,  baixo a formula da Ordenanza Fiscal 
Reguladora do prezo público por licenza de apertura de establecementos. 
 
Considerando que, dita Ordenanza foi aprobada en 1998 e dende entonces non se modificou. 
 
Considerando a necesidade de correxila e aprobar unha Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa 
por expedición de licenzas de apertura de establecementos,  a través do artigo 20 do Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, RDL 2/2004, de 5 de marzo. 
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 12/02/2010. 
 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de Facenda, a 
adopción do seguinte ACORDO: 
 
1º.-Derogar a Ordenanza Reguladora do prezo público por licenzas de apertura de 
establementos vixente dende 1998. 
 
2º.-Aprobar a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por expedición de licenzas de apertura de 
establecementos. 
 
3º.-Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública  por prazo dun mes, 
así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para que os interesados poidan 
prantexar reclamacións ou suxestións. 
 
Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza quedará 
definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu texto íntegro. 
Contra a  Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-administrativo. 
Teo, 12 de febreiro de 2010. 
O ALCALDE 
 
Martiño Noriega Sánchez” 
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O Sr. Alcalde aclara que non existen aumentos de cuotas, tratándose unicamente dun 

cambio de denominación, convertendo en taxa o que, ata o de agora, era un prezo 

público. 

 

Sendo as vinte e tres horas e sete minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do 

PSOE, D.ª Sandra Riveiro. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, e o  

portavoz do PSOE, Sr. Leis, sinalan que non teñen nada que dicir. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen anuncia abstención do seu grupo, 

engadindo que esta vai a ser o posicionamento do PP en todas as ordenazas ao non 

estar de acordo con elas. 

 
 
Sendo as vinte e tres horas e oito minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, Dª. Carme Hermida. 

 
O Sr. Alcalde sinala que respetando a posición dos grupos, non se debe esquecer que 

se trata dun prezo público xa aprobado que hai que adecualo á normativa e convertelo 

en taxa. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor (6 BNG) e dez abstencións (6 PP e 4 PSOE), acorda: 
1º.-Derogar a Ordenanza Reguladora do prezo público por licenzas de apertura de 
establementos vixente dende 1998. 
 
2º.-Aprobar a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por expedición de licenzas 
de apertura de establecementos. 
 
3º.-Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública  por 
prazo dun mes, así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para que 
os interesados poidan prantexar reclamacións ou suxestións. 
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Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza 
quedará definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu 
texto íntegro. 
 
Contra a  Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-
administrativo. 
 

 
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE 

LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO 
 

Artigo 1.-Fundamento e natureza 
De conformidade có disposto no artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases do 
Réxime Local, e, cós artigos 20 a 27 e 57 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, estabrécese a Taxa por expedición de 
licenzas de apertura de establecementos , que se rexirá pola presente Ordenanza Fiscal, pola Lei 
Xeral Tributaria e demais normas que a desenvolven.  
 
Artigo 2.-Feito impoñible 
 
1.-Constitúe o feito impoñible desta taxa, a realización da actividade administrativa municipal 
tendente a comprobar que se dan as condicións estabrecidas na lexislación e nas Ordenanzas 
Municipais para a apertura de establecementos comerciais ou industriais, tanto se esta actividade 
se produce como consecuencia dunha petición do interesado, como se se orixina por 
comprobacións ou inspeccións da apertura sen que o titular tivese solicitado ou obtido a licenza. 
 
2.-Aos efectos da aplicación deste tributo, se considera como apertura, estando por tanto suxeito 
ao pago da taxa: 
 

a) Os primeiro establecementos 
b) Os traslados de locais. 
c) Os cambios de actividade desenvolta en locais, aínda que continúe o mesmo titular, ou a 

ampliación das actividades exercidas no establecemento. 
d) Os traspasos,  transmisións, cesións,cambios de forma societaria, unións e fusións de 

empresas e cambios de denominacións social. 
 
3.-Enterase por establecemento, que require a obtención de licenza para a súa apertura: 
 

a) Os locais adicados ao exercicio habitual do comercio. Se presumirá dita habitualidad nos 
casos a que se refire a lexislación mercantil e fiscal, e, específicamente, cando a 
realización da actividade esté suxeita a tributación polo IAE. 

b) Os locais nos que se desenvolva unha actividade económica de carácter  comercial, 
industrial, de servizos, profesional ou artística. 

c) Toda edificación habitable cuxo destiño principal non sexa a vivenda, e que se dedique a: 
-Casinos ou círculos adicados ao esparcimento ou recreo dos seus membros ou asociados. 
-Depósito ou almacén, aínda que esté pechado ao público. 
-Actividades que, tendo ou non un fin lucrativo, impliquen a presencia habitual de 
persoas no local. 
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-Locais nos que se realicen usos e actuacións contempladas no Regulamento de 
Actividades Molestas, Nocivas, Insálubres ou Perigosas. 
-Locais e recintos nos que se realicen espectáculos públicos. 

 
-Oficinas, despachos, bufetes, escritorios, consultorios ou estudos abertos ao público, 
onde se exerzan actividades artísticas, profesionais ou de ensino con fins lucrativos e 
suxeitas ao IAE. 

 
Artigo 3.-Devengo 
 
Devengase a taxa e nace a obriga de contribuír: 

a) dende que, ao solicitar a licenza, se inicia a actividade administrativa. 
 
b) Non existindo solicitude do interesado, dende que a Administración teña coñecemento de 

que se realiza a actividade no establecemento e se inicie un expediente de inspección, de 
denuncia ou de calquer outro procedemento lexítimo. 

 
Artigo 4.-Suxeito pasivo 
 
1.-É suxeito pasivo, en concepto de contribuínte, a persoa física ou xurídica e as entidades a que 
se refire o artigo 35.4 da LXT, titulares da actividade que se pretende desenvolver ou que se 
desenvolve no establecemento. 
 
2.-Serán responsables solidarios da débeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o 
artigo 42 da LXT. 
 
3.-Serán responsables subsidiarios, os administradores das sociedades e os síndicos, 
interventores e liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos 
e có alcalce que sinala o artigo 43 da LXT. 
 
Artigo 5.-Beneficios fiscais 
Unicamente se aplicarán os beneficios fiscais previstos en normas con rango de lei ou nos 
tratados internacionais. 
 
Artigo 6.-  Base impoñible e Cota tributaria 
 
1.-Se considerará base impoñible o importe da cota tributaria resultante do IAE, con 
independencia de que esté ou non exento do seu pago. 
 
A cota tributaria será o resultado de aplicar á base impoñible, o tipo de gravámen do 50%. 
 
Artigo 7.-Normas de xestión 
A liquidación da taxa se realiza no momento da solicitude da licenza, que se concede mediante 
acordo da Xunta de Goberno Local, a licenza retírase unha vez comprobado o ingreso efectivo 
da taxa. 
 
Artigo 8.-Infraccións e sancións 
En todo o relativo á calificación de infraccións tributarias, así como ás sancións que lle 
correspondan , estarase ao disposto nos artigo 178 e ss. da Lei Xeral Tributaria. 
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Disposición derradeira 
A presente Ordenanza entrará en vigor a partires do día seguinte ao da súa publicación no 
Boletín oficial da provincia, e manterá a súa vixencia en tanto non sexa derogada ou modificada 
expresamente. 
Teo, 12 de febreiro de 2010. 
O ALCALDE  
 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
 
9º.- DITAME DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS FUNERARIOS. 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestrutura, D. 

Rafael Sisto Edreira. 

 

O Sr. Sisto da conta da proposta da alcaldía de data 12/02/2010, ditaminada 

favorablemente pola Comisión informativa de economía e facenda de 18/02/2010, que 

se transcribe a continuación. 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 
 
Considerando a próxima apertura do primeiro cemiterio municipal do Concello de Teo, a 
partires da cal se procederá prestación dos servizos funerarios a través da cesión dos nichos e 
panteóns. 
 
Considerando a necesidade de  aprobar unha Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por 
prestación de servizos funerarios,  que regule os ingresos  que percibirá o Concello a partires 
das referidas cesións.  
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 12/02/2010. 
 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de Facenda, a 
adopción do seguinte ACORDO: 
 
1º.-Aprobar inicialmente a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por servizos funerarios. 
 
2º.-Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública  por prazo dun mes, 
así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para que os interesados poidan 
prantexar reclamacións ou suxestións. 
 
Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza quedará 
definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu texto íntegro. 
Contra a  Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-administrativo. 
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Teo, 12 de febreiro de 2010. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
 
Sendo as vinte e tres horas e doce minutos, entra no Salón de Plenos o concelleiro de 

INTEO, Sr. Parajó. 

 

O Sr. Sisto explica que esta ordenanza se trae ante o incremento da demanda de xente 

que ven ao Concello a interesarse polos nichos ou sepulturas, quedando os demais 

aspectos pendentes de regulación no correspondente regulamento. Remata o Sr. Sisto 

salientando que a ordenanza vai a permitir informar á xente sobre o custo o servizo de 

cemiterio municipal. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di que se 

reserva para o segundo turno. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e sinala que non ten nada que dicir. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen anuncia a abstención do seu grupo.  

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor (6 BNG) e once abstencións (6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 
1º.- Aprobar inicialmente a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por servizos 
funerarios. 
 
2º.- Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública  por 
prazo dun mes, así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para que 
os interesados poidan prantexar reclamacións ou suxestións. 
 
Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza 
quedará definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu 
texto íntegro. 
 
Contra a  Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-
administrativo 
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE 
SERVIZOS FUNERARIOS 

 
Artigo 1º.-FUNDAMENTO E NATUREZA 
De conformidade có disposto no artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases do 
Réxime Local, e, cós artigos 20 a 27 e 57 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, estabrécese a Taxa por prestación de 
servizos funerarios , que se rexirá pola presente Ordenanza Fiscal, pola Lei 58/2003, de 17 de 
decembro, Xeral Tributaria, e demais normas concordantes. 

 

ARTIGO 2º.-FEITO IMPOÑIBLE 
Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación dos servizos do cemiterio municipal de Teo. 
Comprende a prestación de actividades relativas o cemiterio municipal tales como: 

 concesión de nichos, apertura de nichos para inhumacións e exhumacións, traslados de 
cadáveres ou restos, permisos para colocación de lápidas, cambios de titularidade, vixilancia e 
conservación do cemiterio, e calquera outros que de conformidade co Regulamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria e demais lexislación específica sexan procedentes ou se autoricen a instancia 
de parte. 

 

ARTIGO 3º.- OBRIGA DE CONTRIBUÍR 
A) Orixínase coa prestación dos servizos suxeitos a gravame, entendéndose que inician no 

momento de solicitar a prestación dos mesmos. No caso da taxa pola conservación, 
devengarase o día 1 de xaneiro de cada ano, e o período impositivo coincidirá co ano natural. 

B)  Considéranse non suxeitas as inhumacións ou exhumacións que ordene a autoridade xudicial. 
Tamén se considerarán non suxeitas as permutas de nichos cando o Concello sexa un dos 
interesados. 

 

ARTIGO 4º.- SUXEITO PASIVO 
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o 
artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, solicitantes aos que se lles conceda ou autorice a prestación do 
servizo, e, en calquera caso, os titulares da concesión, herdeiros ou persoas que os representen. 

 

ARTIGO 5º.- RESPONSABLES 
Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas ou 
xurídicas ás que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria. 

 

ARTIGO 6º.- CRITERIOS XENÉRICOS DE CAPACIDADE ECONÓMICA 
Non se esixirá o pagamento para os servizos de enterramento de persoas pobres de solemnidade, 
cando a familia non pague ningún tipo de pompa fúnebre. 
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ARTIGO 7º.- COTA TRIBUTARIA 
A cota tributaria determinarase atendendo ás seguintes tarifas: 

Concepto Importe 

1. Concesión de nichos por 75 anos 1.250,00 € 

2. Concesión de panteóns completos por 75 anos 5.000,00 € 

2. Cambios de titularidade, cando proceda a súa autorización. 

2.1. De nichos 
2.1.1. Por cesión. Por cada nicho.  
2.1.2. Por herdanza ou transmisión entre cónxuxes ou 

familiares ata o 3º grao de parentesco. Por cada nicho. 
2.1.3. Permuta, por causa xustificada. Por cada nicho 
permutado. 

2.2. De panteóns completos 
2.1.1. Por cesión. Por cada panteón. 
2.1.2. Por herdanza ou transmisión entre cónxuxes ou 

familiares ata o 3º grao de parentesco. Por cada 
panteón. 

2.1.3. Permuta, por causa xustificada. Por cada panteón. 

 

 
20% valor  vixente

6€ 
 

6€ 

 
30% valor  vixente

 
60€ 
60€ 

3. Por licencias de apertura de sepulturas para inhumacións ou 
exhumacións e servizo de enterrador/a. 

3.1. Por cada permiso de apertura en nichos.  

3.2. Con redución de restos ou traslado para outro nicho deste 
cemiterio 

 
 

60€ 

120€ 

4. Por autorización para colocación de lápidas, adornos, 
revestimentos de sepulturas, etc.. Por cada nicho. 

6€ 

5. Vixilancia e conservación do cemiterio.  

5.1. Por cada nicho e cada ano. 

5.2. Por cada panteón completo 

 

10€ 

50€ 

As tarifas establecidas no apartado 3.1 e 3.2  correspóndense a servizos prestados en días hábiles 
dentro da xornada laboral (9 a 13h e 16,30 a 20,30h). Os servizos prestados fóra da xornada 
laboral ou en días inhábiles (sábados, domingos e festivos) incrementaranse no 50%. 

Terán una bonificación do 50% nas tarifas os contribuíntes que teñan uns ingresos inferiores ao 
salario mínimo interprofesional (S.M.I.) e non dispoñan de máis propiedades que a vivenda onde 
residan, excluíndose as tarifas por panteóns completos. 
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ARTIGO 8º.- CONCESIÓN DE NICHOS OU PANTEÓNS 

A concesión dun nicho ou dun panteón completo outorga o seu dereito de uso para os fins 
descritos no Regulamento do Cemiterio Municipal de Teo e nas condicións económicas 
recollidas nesta ordenanza. As concesións serán outorgadas por un prazo de 75 anos, 
independentemente das transmisións que puideran producirse durante este período. 

Antes do remate do prazo de concesión poderá renovarse esta por períodos similares solicitando 
unha nova concesión e realizando o pago das taxas actualizadas nese momento. 
Excepcionalmente, e se nalgún nicho se ten realizado un enterramento nos últimos cinco anos da 
concesión, poderá solicitarse unha única prórroga da concesión ata completar os cinco anos 
dende o enterramento, previo pago da taxa prorrateada en función dos anos da prórroga. 

 

ARTIGO 9º.- NORMAS COMPLEMENTARIAS 
1. Os restos de cadáveres enterrados en calquera clase de sepultura poderán pasar ao osario, se 
así se solicita, sen pagar ningún dereito, sempre que a sepultura quede libre, efectuándose as 
operacións por conta do Concello e revertendo a sepultura desocupada en favor do mesmo. 

2. Cando se produza un cambio de titularidade que poña de manifesto a existencia de anteriores 
transmisións que non foran obxecto de autorización e pagamento de dereitos, abonarase o 
importe que resulte de liquidar as transferencias anteriores conforme á Ordenanza actualmente 
vixente. 

3. A colocación de lápidas, ou elementos ornamentais, axustarase ás condicións da autorización e 
ás normas que se establecen no Regulamento do Cemiterio Municipal de Teo. 

4. Como consecuencia da desatención das sepulturas por parte de quen ostente a súa titularidade, 
dando lugar a que aparezan en estado de ruína ou abandono, o Concello poderá proceder á 
retirada dos obxectos que se encontren deteriorados ou en mal estado, sen que proceda 
resarcimento ou indemnización algunha por tal concepto. 

5. Toda clase de nichos que, por calquera causa, queden vacantes, reverten a favor do Concello. 

6. O Concello poderá declarar a caducidade, revertendo á entidade local a plena dispoñibilidade 
dunha sepultura polo seu abandono. 

Considerarase producido o abandono cando leven transcorridos máis de 10 anos desde a última 
inhumación realizada, e se produza a falta de pagamento dos dereitos de vixilancia e 
conservación durante igual período. Tamén se considerará abandono se despois de 10 anos da 
morte do titular os seus herdeiros, ou persoas subrogadas por herdanza ou outro título, non 
solicitasen a transmisión ao seu favor. 

A declaración de caducidade requirirá a incoación dun expediente administrativo no que se dará 
audiencia aos interesados. No caso de non ser coñecido o seu domicilio publicarase o 
correspondente Edito no Boletín Oficial da Provincia, concedendo un prazo de dous meses para 
efectuar a comparecencia e poñerse ao corrente das débedas tributarias existentes ou efectuar a 
reparación que proceda. 

Declarada a caducidade das sepulturas de acordo co establecido nos parágrafos anteriores, o 
Concello poderá dispoñer das mesmas unha vez trasladados os restos ao osario. 
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ARTIGO 10º.- NORMAS DE XESTIÓN 
1.- Os suxeitos pasivos solicitarán a prestación dos servizos dos que se trate no Rexistro Xeral do 

Concello, acompañando os documentos preceptivos necesarios para a súa tramitación, ou os 
que se requiran ao efecto para fundamentar a solicitude. 

2.- Resolta a solicitude practicarase liquidación, que será notificada ao interesado. 

 

ARTIGO 11º.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS 
En materia de cualificación das infraccións, así como das sancións que ás mesmas correspondan 
en cada caso, estarase ao disposto na Lei Xeral Tributaria. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
As cotas tributarias fixadas no artigo 7º desta Ordenanza modificaranse anualmente de acordo 
coa variación do Índice de Prezos ao Consumo, que sinale o Instituto Nacional de Estatística. O 
resultado da aplicación deste índice redondearase sempre, por exceso ou por defecto, á centena 
superior ou inferior. 

 

DISPOSICIÓN DERRADEIRA 
A presente Ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno do Concello e publicada no Boletín Oficial da 
Provincia, entrará en vigor unha vez que o cemiterio municipal complete a súa tramitación 
administrativa, e permanecerá vixente ata a súa modificación ou derrogación expresa. 
 
Teo, 12 de febreiro de 2010. 
O ALCALDE  
 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
 
10º.- DITAME DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS, 
PREVENCIÓN DE RUINAS, DERRUBAMENTOS, SALVAMENTO, PROTECCIÓN DE 
PERSOAS E OUTROS SEMELLANTES. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de data 12/02/2010, ditaminada favorablemente 

pola Comisión informativa de economía e facenda de 18/02/2010, que se transcribe a 

continuación. 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 
 
Considerando que o Concello de Teo ven contando cun servizo municipal de emerxencias que 
implica un elevado custe e que non conta con outras fontes de financiación alleas, de xeito que 
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resulta necesario cofinanciar o servizo mediante a imposición dunha taxa que deberían aboar os 
usuarios do servizo. 
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 12/02/2010. 
 
Considerando a posibilidade de impoñer a taxa  por este servizo, xa que está recoñecida no 
artigo 20.4 k) do RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais. 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de Facenda, a 
adopción do seguinte ACORDO: 
 
1º.-Aprobar inicialmente a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por prestación de servizos de 
prevención. 
 
2º.-Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública  por prazo dun mes, 
así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para que os interesados poidan 
prantexar reclamacións ou suxestións. 
 
Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza quedará 
definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu texto íntegro. 
Contra a  Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-administrativo. 
Teo, 12 de febreiro de 2010. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez 
 
O Sr. Alcalde explica que na maioría dos prezos públicos e taxas existentes en Teo 

tomáronse como modelos os existentes noutros Concellos da Comarca, xa que nin o 

Sr. Blanco nin o equipo de goberno inventaron a polvora. Explica o Sr. Alcalde que no 

Concello hai un grupo de protección civil e hai situacións, como incendios, nas que 

ademais de a cuadrilla, actuaban outras agrupacións e estas últimas facturaban ás 

aseguradoras a intervención. Aclara o Sr. Alcalde que en todo caso na ordenanza de 

Teo existen algúns cambios porque prioritariamente o que se busca e poder facturas 

aos seguros, existindo determinadas exencións e bonificacións, como naqueles casos 

en que non habendo seguro os ingresos da unidade familiar non superen unha 

determinada contía. Salienta o Sr. Alcalde que non existe polo tanto vontade de ir 

contra os veciños, senón de poder cobrar das aseguradoras, existindo exencións por 

razóns de interese público e cuestións sociais. 

 

 Aberta a quenda de intervención, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, e o 

portavoz do PSOE, Sr. Leis, sinalan que non teñen nada que dicir. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen anuncia a abstención do seu grupo. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor (6 BNG) e once abstencións (6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 
1º.- Aprobar inicialmente a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por prestación 
de servizos de prevención. 
 
2º.- Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública  por 
prazo dun mes, así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para que 
os interesados poidan prantexar reclamacións ou suxestións. 
 
Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza 
quedará definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu 
texto íntegro. 
 
Contra a  Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-
administrativo. 
 

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PREVENCIÓN DE RUINAS, 

DERRUBAMENTOS, SALVAMENTO, PROTECCIÓN DE PERSOAS E OUTROS 

SEMELLANTES. 

 

Artigo 1°. Fundamento e natureza. 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española e polo 

artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local , e de 

conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do RDL 2/2004, de 5 de marzo , polo que se 

aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a “ 

Taxa por servizos de prevención e extinción de incendios, prevención de ruinas , derrubamento, 

salvamento, protección de persoas e outros semellantes “ , que se deberá rexir pola presente 

Ordenanza Fiscal, a LXT e demais normas concordantes. 

 

Artigo 2°. Feito Impoñible. 

1.Constitúe o feito impoñible da Taxa, de acordo co disposto no artigo 20.4.K), a prestación de 

servizos de prevención e extinción de incendios, de prevención de ruinas, construccións e 

derrubamentos, inundacións, salvamentos e en xeral, de protección de persoas e bens, 
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comprendéndose tamén o mantemento do servizo e a cesión do uso de maquinaria e equipo 

adscrito a estes servizos, tales como escalas, cubas, motobombas, barcas, etc, ben sexa de oficio 

ou por razóns de seguridade sempre que a prestación do mesmo redunde no beneficio do suxeito 

pasivo.  

 

2. Non estará suxeito a esta Taxa o servizo de prevención xeral de incendios nin os servizos que 

se presten en beneficio da comunidade ou dunha parte considerable da población do municipio 

ou en casos de calamidade ou catastrofe pública oficialmente declaradas. 

 

Artigo 3°. Suxeito Pasivo. 

1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se 

refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, os usuarios dos 

inmobles sinistrados que sexan obxecto da prestación do servizo, entendendo por tales, segundo 

os casos, os propietarios, usufructuarios, inquilinos, e arrendatarios dos inmobles. 

2. Cando se trate da prestación de servizos de salvamento e outros análogos, será suxeito pasivo 

contribuínte a persona física ou xurídica e a entidade prevista no artigo 35 da Lei Xeral 

Tributaria que os solicite ou a favor da que redunden. 

 

3. Terá a condición de substituto do contribuínte, no caso de prestación do servizo de extinción 

de incendio e outros semellantes, a entidade ou sociedade aseguradora do risco. 

 

Artigo 4°. Responsables. 

1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas ou 

xurídicas ás que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei Xeral Tributaria. 

 

2. Serán responsables subsidiarios os administradores e os síndicos, interventores ou liquidadores 

de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o 

artigo 43 da Lei Xeral Tributaria. 

 

Artigo 5°. Exencións e Bonificacións. 

1.-Concederanse exencións e bonificacións expresamente previstas nas leis ou as derivadas da 

aplicación de tratados ou acordos internacionais. 
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2.-Ademáis, gozarán dunha bonificación do 100% aquelas persoas que, non dispoñendo dun 

seguro cuxa cobertura cubra o custo do servizo, (e sempre e cando dito seguro non sexa de 

carácter obrigatorio), se atopen nalgunha das  seguintes situacións: 

- Que os ingresos da unidade familiar á que pertence o suxeito pasivo, non superen os 

24.000€ anuais. A estes efectos, se terá en conta a base impoñible total da 

declaración do IRPF do exercicio anterior á data de solicitude. Consideranse 

membros da unidade familiar todas as persoas que convivan no mesmo domicilio do 

suxeito pasivo segundo o padrón de habitantes. No suposto de atoparse algún 

membro en situación de desemprego deberá acreditarse tal circunstancia. 

 

3.-Gozarán dunha bonificación do 50% aquelas persoas que, non dispoñendo dun seguro cuxa 

cobertura cubra o custo do servizo, (e sempre e cando dito seguro non sexa de carácter 

obrigatorio), se atopen nalgunha das  seguintes situacións: 

 

- Que os ingresos da unidade familiar á que pertence o suxeito pasivo , se atopen no 

tramo entre  24.001€ e 30.000€, manténdose as normas e criterios sobre base 

impoñible, unidade familiar e desemprego do apartado anterior. 

. 

Artigo 6°. Cota Tributaria. 

1. A cuota tributaria determinaráse en función do número de efectivos, tanto persoais como 

materiais que se empreguen na prestación do servizo, o tempo investido neste e o percorrido 

efectuado polos vehículos que actúen. 

2. Para este efecto aplicarase a seguinte tarifa: 

 

1. Persoal 

Tarifa POR CADA FRACCIÓN OU HORA DE TRABALLO DE IMPORTE
1.1 Encargado/a 15,00€ 
1.2 Axente de Intervención 12,00€ 
1.3 Conductor/a  12,00 € 

 

2. Material 

Tarifa SEGUNDO O MATERIAL UTILIZADO IMPORTE 
2.1 Pola utilización de equipos especiais 30,00 € 
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2.2 Por cada litro de desengrasante  10€ 
2.3 Por cada litro de espumóxeno  5€ 
2.4 Por cada quilo de absorvente 2€ 

2.5 
 
Por cada extintor empregado de polvo 
Por cada extintor empregado de CO2 

12€ 
18€ 

 

3. Vehículos 

Tarifa   IMPORTE

3.1 Pola saída da base da motobomba ou vehículo de intervención rápida, 
incluída a primeira hora de traballo 100,00 € 

3.2 Por cada fracción ou hora de traballo adicional 30,00 € 
3.3 Pola saída da base de calquer outro vehículo 30,00 €  

3.4 Por cada qm de percorrido de calquera dos vehículos, computándose ida 
e volta 0,75 €/ qm 

 

4. En tódalas saídas contabilizaráse o tempo transcurrido dende a saída ata o regreso á base. 

5. Cando o servizo non chegue a intervir cobraránse únicamente a saída do vehículo da base, 

agás en aqueles desprazamentos fóra do concello nos que se cobrarán ademáis os qm percorridos 

 

Artigo 7º. Obriga de contribuir. 

A obriga de contribuir que dá dereito ó cobro da Taxa, prodúcese cando sae da Base a dotación 

correspondente, momento no que se inicia para tódolos efectos a prestación do servizo. 

 

Artigo 8°. Liquidación e ingreso. 

De acordo cos datos que certifique o/a encargado/a do servizo, os servizos tributarios deste 

Concello practicarán a liquidación que corresponda, que será notificada para o ingreso directo na 

forma e plazos sinalados polo Regulamento Xeral de recaudación. 

 

Artigo 9°. Infraccións e Sancións. 

En todo ó relativo á cualificación de infraccións tributarias así como as sancións que as mesmas 

correspondan en cada caso, estarase o disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral 

tributaria. 
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Diposición Adicional Única 

As modificacións que se introduzan na regulación do establecido nesta ordenanza pola Lei de 

orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra lei ou disposición, e que resulten de 

aplicación directa, producirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita da presente 

ordenanza fiscal.  

Disposición Derradeira 

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor no día da súa publicación íntegra no Boletín Oficial 

da Provincia,  permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa. 

Teo, 12 de febreiro de 2010 

O ALCALDE 

Martiño Noriega Sánchez” 

 
 
11º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP DE ADHESIÓN AO MANIFESTO “GALICIA TEN 
DEREITO”. 
O Sr. Alcalde da conta de que a moción do PP de adhesión ao manifesto “Galicia ten 

dereito” foi ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de facenda e asuntos 

económicos de 18/02/2010. Explica que existía vontade de facer unha moción conxunta 

e cede a palabra ao portavoz do PP, D. Armando Blanco. 

 

O Sr. Blanco da conta da moción do seu grupo de adhesión ao manfiesto “Galicia ten 

dereito”, de 10/02/2010 (rex. entrada nº 1116, de 11/02/2010), que se recolle a 

continuación. 

 

“MOCIÓN DO GRUPO POPULAR DE ADHESIÓN AO MANIFESTO “GALICIA TEN 
DEREITO” 
 
O Grupo Municipal Popular, ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais presenta ante o Pleno da 
Corporación municipal esta moción, con base nos motivos e consideración desenvolvidos na 
seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
As caixas de aforros de Galicia, en canto as entidades financeiras de carácter social e de 
natureza fundacional, teñen unha clara vinculación co territorio no que se asentan, sendo un 
instrumento fundamental no financiamento da economía galega. É precisamente es función a 
que ha de contribuír a mellorar o nivel socioeconómico de Galicia, máis necesaria ca nunca nun 
contexto como o actual de recesión económica e dificultades financeiras. 



 

 - 50 -

 
O 29 de decembro de 2009 o Parlamento de Galicia, en desenvolvemento do artigo 30.1.5 do 
Estatuto de Autonomía, aprobou, cunha maioría cualificada de 2/3 a Lei 10/2009, do 30 de 
decembro, pola que se efectúa unha modificación lexislativa das caixas de aforros de Galicia. 
 
A reforma da Lei de Caixas que democratiza estas institucións, fai a súa xestión máis 
transparente, reforza as facultades do autogoberno para defender o sistema financeiro propio e 
supervisar a actuación das caixas, e que garante que estas entidades sexan efectivamente pezas 
claves para o desenvolvemento da economía produtiva do País. 
 
A resposta do Goberno central a este acto de afirmación do autogoberno galego non pode ser 
máis desalentadora: presentar un recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Caixas de 
Galicia que implica a paralización da súa aplicación nun momento decisivo, o que pode 
colocalas na situación idónea para que sexan absorbidas por entidades foráneas. 
 
Sen a fusión das dúas caixas galegas, Galicia ficaría sen sistema financeiro propio, perdendo un 
dos principais instrumentos para o seu desenvolvemento económico. 
 
Por iso, o 5 de febreiro de 2010, reunidos no Parlamento de Galicia, o representante dos 
empresarios galegos, os representantes das organizacións sindicais CIG, CC.OO. e UGT, e mais 
os representantes deus partidos políticos BNG e PP, acordaron asinar o manifesto “Galicia ten 
dereito” sobre o futuro do sistema financeiro galego, e trasladar ao resto da sociedade o seu 
contido para que se sumen todas aquelas institucións, organizacións, asociacións, entidades ou 
persoas que coincidan cos seus postulados. 
 
Por todo iso, o Grupo Municipal Popular somete para a súa toma en consideración polo Pleno 
da Corporación a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 
 
O Pleno do Concello de Teo acorda adherirse ao manifesto “Galicia ten dereito”, dando 
traslado deste acordo plenario ao Parlamento de Galicia, á Xunta de Galicia e ao Goberno de 
España. 
Armando Blanco 
10.02.2010” 
 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, anuncia o 

seu voto a favor. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen anuncia o voto en contra do seu grupo. 

 
O Sr. Alcalde anuncia o voto a favor do BNG. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
trece votos a favor (6 BNG, 6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO) e catro votos en contra 
(4 PSOE), acorda adherirse ao manifesto “Galicia ten dereito”, dando traslado 
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deste acordo plenario ao Parlamento de Galicia, á Xunta de Galicia e ao Goberno 
de España. 
 
12º.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG  “GALIZA TEN DEREITO”. 
O Sr. Alcalde da conta da moción do BNG sobre “Galicia ten dereito”, de 11/02/2010 

(rex. entrada nº 1226, de 15/02/2010), ditaminada favorablemente pola Comisión 

informativa de facenda e asuntos económicos de 18/02/2010, que se reproduce a 

continuación. 

“Galiza ten dereito 
 

Tomando en consideración a declaración que abaixo se reproduce, o Grupo Municipal 
do BNG propón ao Pleno Municipal de Teo tomar os seguintes acordos: 

1. Aprobar a declaración que de seguido se reproduce adoptándoa como 
pronunciamento plenario da Corporación 

Estamos asistindo a un proceso de reordenación bancaria, impulsado polo Banco de 
España e o goberno central, que conleva o risco de que Galiza perda as súas caixas de 
aforro pola deslocalización dos seus centros de decisión, e que estas entidades de 
carácter social se transformen en entidades financeiras privadas. 

Fronte a este risco, as institucións galegas de autogoberno reaccionaron. O Parlamento 
galego adoptou por unanimidade o acordo de establecer como prioridade o mantemento 
da galeguidade das caixas, a súa solvencia, e a necesidade de tramitar por urxencia a 
reforma da Lei galega de Caixas. 

O Parlamento de Galiza aprobou por ampla maioría unha reforma da Lei de Caixas que 
democratiza estas institucións, fai a súa xestión máis transparente, reforza as facultades 
do autogoberno para defender o sistema financeiro propio e supervisar a actuación das 
caixas, e que garante que estas entidades sexan efectivamente alavancas de 
desenvolvemento da economía produtiva do País. 

A resposta do Goberno central a este acto de afirmación do autogoberno galego non 
pode ser máis desalentadora: presentar un recurso de inconstitucionalidade contra a Lei 
de Caixas de Galiza que conleva a paralización da súa aplicación nun momento decisivo, 
o que pode colocalas na situación idónea para que sexan absorbidas por entidades 
foráneas. 

Sen a fusión das dúas caixas galegas, Galiza ficaría sen sistema financeiro propio, 
perdendo un dos principais instrumentos para o seu desenvolvemento económico. 

Conscientes da gravidade da situación, manifestamos: 

1.- Galiza ten dereito a ter un sistema financeiro eficiente ao servizo do País, 
regulado polo seu Parlamento, como expresión do autogoberno. É vital, por tanto, 
preservar a Lei de Caixas de Galiza. 
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2.- Galiza ten dereito a que o Estado respecte o autogoberno galego. Que non nos 
dean tratamento de autonomía de segunda, cuestionando a constitucionalidade da lei 
galega, si non se fixo coa vasca, a catalá ou a andaluza. Por que se recorre a nosa e non 
a deses outros territorios? O Goberno central debe reconsiderar o asunto e aceptar que 
as institucións galegas de autogoberno, dentro do marco competencial vixente, teñen 
capacidade para dotarnos do marco xurídico que se considere máis acaído para 
defender os intereses de todas as galegas e galegos, como ordena o Estatuto de 
Autonomía de Galiza. 

3.- Galiza ten dereito a propiciar a fusión das súas caixas. O goberno central tamén 
debe aceptar que as institucións galegas teñen tanto dereito como as de calquera outra 
Comunidade Autónoma para impulsar unha fusión dentro do país, cando se cumpren as 
mesmas condicións. Galiza ten dereito a preservar e garantir a galeguidade das caixas 
galegas coa súa fusión. Unha fusión paritaria, da que xurda unha Caixa solvente como 
mellor garantía para os seus traballadores, os impositores e todas e todos os galegos. 

Está en xogo boa parte do noso futuro, a dignidade do noso autogoberno e preto de 
80.000 millóns de euros en activos, isto é, a maior parte do aforro das galegas e dos 
galegos. Está en xogo que ese aforro se invista aquí ou se desvíe cara a financiar o 
desenvolvemento doutros territorios. 

Galiza debe defender o seu. Ten dereito. 
 

2. Trasladar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, ao Presidente do 
Goberno de España e á Ministra de Economía e Facenda 
 
Teo, 11 de febreiro de 2010 
 
Asdo.: Rafael C. Sisto (Portavoz Municipal do BNG)” 
 
Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
con trece votos a favor (6 BNG, 6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO) e catro votos en 
contra (4 PSOE), acorda: 

1. Aprobar a declaración que de seguido se reproduce adoptándoa como 
pronunciamento plenario da Corporación 

Estamos asistindo a un proceso de reordenación bancaria, impulsado polo Banco de 
España e o goberno central, que conleva o risco de que Galiza perda as súas caixas de 
aforro pola deslocalización dos seus centros de decisión, e que estas entidades de 
carácter social se transformen en entidades financeiras privadas. 

Fronte a este risco, as institucións galegas de autogoberno reaccionaron. O Parlamento 
galego adoptou por unanimidade o acordo de establecer como prioridade o mantemento 
da galeguidade das caixas, a súa solvencia, e a necesidade de tramitar por urxencia a 
reforma da Lei galega de Caixas. 

O Parlamento de Galiza aprobou por ampla maioría unha reforma da Lei de Caixas que 
democratiza estas institucións, fai a súa xestión máis transparente, reforza as facultades 
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do autogoberno para defender o sistema financeiro propio e supervisar a actuación das 
caixas, e que garante que estas entidades sexan efectivamente alavancas de 
desenvolvemento da economía produtiva do País. 

A resposta do Goberno central a este acto de afirmación do autogoberno galego non 
pode ser máis desalentadora: presentar un recurso de inconstitucionalidade contra a Lei 
de Caixas de Galiza que conleva a paralización da súa aplicación nun momento decisivo, 
o que pode colocalas na situación idónea para que sexan absorbidas por entidades 
foráneas. 

Sen a fusión das dúas caixas galegas, Galiza ficaría sen sistema financeiro propio, 
perdendo un dos principais instrumentos para o seu desenvolvemento económico. 

Conscientes da gravidade da situación, manifestamos: 

1.- Galiza ten dereito a ter un sistema financeiro eficiente ao servizo do País, 
regulado polo seu Parlamento, como expresión do autogoberno. É vital, por tanto, 
preservar a Lei de Caixas de Galiza. 

2.- Galiza ten dereito a que o Estado respecte o autogoberno galego. Que non nos 
dean tratamento de autonomía de segunda, cuestionando a constitucionalidade da lei 
galega, si non se fixo coa vasca, a catalá ou a andaluza. Por que se recorre a nosa e non 
a deses outros territorios? O Goberno central debe reconsiderar o asunto e aceptar que 
as institucións galegas de autogoberno, dentro do marco competencial vixente, teñen 
capacidade para dotarnos do marco xurídico que se considere máis acaído para 
defender os intereses de todas as galegas e galegos, como ordena o Estatuto de 
Autonomía de Galiza. 

3.- Galiza ten dereito a propiciar a fusión das súas caixas. O goberno central tamén 
debe aceptar que as institucións galegas teñen tanto dereito como as de calquera outra 
Comunidade Autónoma para impulsar unha fusión dentro do país, cando se cumpren as 
mesmas condicións. Galiza ten dereito a preservar e garantir a galeguidade das caixas 
galegas coa súa fusión. Unha fusión paritaria, da que xurda unha Caixa solvente como 
mellor garantía para os seus traballadores, os impositores e todas e todos os galegos. 

Está en xogo boa parte do noso futuro, a dignidade do noso autogoberno e preto de 
80.000 millóns de euros en activos, isto é, a maior parte do aforro das galegas e dos 
galegos. Está en xogo que ese aforro se invista aquí ou se desvíe cara a financiar o 
desenvolvemento doutros territorios. 

Galiza debe defender o seu. Ten dereito. 
 

2. Trasladar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, ao Presidente do 
Goberno de España e á Ministra de Economía e Facenda. 
 
13º.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A PROBLEMÁTICA 
SUSCITADA ARREDOR DA FUSIÓN DAS CAIXAS DE AFORRO DE GALICIA. 
 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE, D. Alexandre Leis. 
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O Sr. Leis da conta da moción do seu grupo sobre a problemática suscitada arredor da 

fusión das caixas de aforro de Galicia de febreiro de 2010 (rex. entrada nº 1221, de 

13/02/2010), ditaminada desfavorablemente pola Comisión informativa de facenda e 

asuntos económicos de 18/02/2010, que se reproduce a continuación. 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA Á CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Alexandre Leis 
Carlés, Ó ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97.3 DO REAL DECRETO 
2568/1986, DO 28 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES 
LOCAIS E DEMAIS NORMATIVA QUE POIDA RESULTAR DE APLICACIÓN. 
 
ASUNTO: Proposta sobre da problemática suscitada arredor da fusión 
das Caixas de Aforro de Galicia. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A crise financiera de carácter mundial tivo repercusións de importancia tamén no 
sistema financiero español, especialmente no entorno das Caixas de Aforro que 
viven hoxe unha reestructuración no conxunto do Estado, reestructuración que se 
concreta en procesos de fusións, SIPs ou alianzas doutro nivel, có obxecto de 
garantir a solvencia e a autonomía financiera das mesmas. 
 
Diante desta situación, en Galicia iniciouse un debate público en torno ás 
decisións que serían mellores para o presente e, sobre todo, para o futuro das 
nosas Caixas e para a salvagarda dos aforros dos galegos e as galegas, e a 
capacidade investidora do tecido empresarial. Os socialistas ofrecemos diálogo ó 
Presidente da Xunta de Galicia e expresámeoslle a confianza en que fora capaz de 
acadar un amplo acordo coas dúas entidades para lograr unha folla de ruta 
compartida. Non foi así. A Xunta e o seu Presidente non foron quén de conquerir 
este consenso e, pola contra, provocou un sentimento de agresión e ladrase ós 
intereses dunha parte salientable de Galicia. 
 
A pesar da incapacidade do Presidente e da Conselleira de Facenda á hora de 
acadar a confianza das dúas entidades de creto, o PSdeG respaldou a tramitación 
na Cámara galega dunha nova Lei de Caixas, que tería por obxecto a súa 
democratización, a mellora e a modernización do seu funcionamento e o 
fortalecemento das mesmas cara os procesos futuros. Sen embargo, ó longo da 
Ponencia parlamentaria púxose de manifesto que o único obxectivo do Partido 
Popular era conquerir un instrumento para cambiar en dous meses as maiorías 
das Asambleas das Caixas e acadar o control político dos Consellos de 
Administración por parte do actual partido de Goberno. 
 
Así redactouse unha norma que reúne en sí mesma todas as características dunha 
Lei intervencionista, que cambia as maiorías precisas para aprobar a fusión, 
introduce criterios novos para a representación municipal dirixidos a reducir a 
representatividade dos concellos das cidades de Vigo e Coruña – por simple 
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ataque político – e permite a designación a dedo pola Conselleira de Facenda dos 
representantes das entidades sociais, por poñer algún ejemplo. Asemade, a Lei 
non se adapta, nestes e noutros aspectos á LORCA, polo que foi recurrida diante 
do Tribunal Constitucional polo Goberno de España tras un informe demoledor do 
Consejo de Estado. 
 
Neste momento, coa Lei recurrida e os procesos de reestructuración do sistema de 
creto en pleno desenvolvemento, Galicia non pode perder un tempo esencial para 
a pervivencia da nosa capacidade financiera. Polo tanto, os socialistas galegos 
temos presentado no Parlamento galego unha proposta para cambiar a Lei 
naqueles termos que foron ampliamente criticados polo Consejo de Estado e 
acadar unha norma legal ó tempo que se poidan manter as negociacións coas 
dúas Caixas acerca do seu futuro. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 
 
O Grupo Municipal Socialista de Teo, presenta a seguinte MOCIÓN para o seu 
debate en Pleno e pídelle ao Concello de Teo que inste ao Goberno da Xunta de 
Galicia a que recoñeza os seguintes termos con respecto a fusión de Caixa Galicia 
e Caixa Nova: 
 

1. Galicia ten dereito a ter un sistema financiero eficiente ao servicio do noso 
país, adaptándose á lexislación básica do Estado e no marco constitucional 
de distribución de competencias. 

2. Defender a galeguidade e a solvencia das Caixas de Aforro de Galicia, así 
como a aplicación do principio democrático e pluralista á representación 
social nas Caixas. Para conseguilo é imprescindible o respecto ó 
funcionamento das institucións no marco constitucional, mediante a 
adapatación da Lei galega ó ditame do Consejo de Estado. 

3. Defender unha solución para as Caixas que preserve a súa galeguidade 
mediante o reforzamento da súa solvencia; esta situación ten que partir do 
necesario respeto á vontade das propias Caixas garantindo o seu equilibrio 
territorial, o acceso ó creto, a solvencia e a promoción do noso 
desenvolvemento. 

 (febreiro/2010) 
 

Asdo.: JANO LEIS 
Concelleiro–Portavoz do Grupo Municipal Socialista de Teo” 

 
 
O Sr. Leis pregúntalle ao Sr. Alcalde en que se basa para admitir unhas mocións e non 

outras. Salienta que existe unha enorme contradicción xa que considerase que a que 

se esta a tratar é unha moción e outras non, polo que esta é competencia do Pleno e 

as outras non. 
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O Sr. Alcalde salienta que as explicacións están dadas e figuran en acta. Explica que 

non entra a moción en competencias do Pleno e da Xunta de Goberno Local, polo que 

non se vincula a competencia destes órganos. Reitera o Sr. Alcalde que xa 

anteriormente se deron todas as explicacións. 

 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, sinala que 

non ten nada que dicir. 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e o Sr. Alcalde, que anuncian o voto en contra 

dos seus respectivos grupos. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
catro votos a favor (4 PSOE),  e trece votos en contra (6 BNG, 6 PP e 1 Grupo 
Mixto-INTEO), acorda rexeitar a moción do PSOE sobre a problemática suscitada 
arredor da fusión das caixas de aforro de Galicia, de febreiro de 2010 (rex. 
entrada nº 1221, de 13/02/2010). 
 
14º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE ORDENANZA 
SOBRE SANCIÓNS POR INFRACCIÓN DAS NORMAS DE TRÁFICO, 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL. 
 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de 15/02/2010, ditaminada 

favorablemente pola Comisión informativa de facenda e asuntos económicos de 

18/02/2010, que se transcribe a continuación. 

 

“PROPOSTA DE APROBACIÓN DA ORDENANZA XERAL MUNICIPAL SOBRE 

TRÁFICO, VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL DO CONCELLO DE TEO 

 
O Pleno da Corporación, en sesión celebrada o 25 de novembro de 2009, aprobou a proposta 

da Alcaldía de data 10 de novembro de 2009, acordando “Elevar a definitivo o acordo 

provisional adoptado polo Pleno na sesión celebrada o día 29/07/2009, de delegación na 

Deputación Provincial das competencias para a instrucción dos expedientes sancionadores por 

denuncias cursadas polo Concello por infracción das normas sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor e seguridade viaria, aprobadas pola Deputación Provincial na sesión 

plenaria do 26 de xuño de 2009.” 



 

 - 57 -

 
Á vista da comunicación remitida pola Tesourería Provincial da Deputación da Coruña, en data 

24 de novembro de 2009, vese necesaria a aprobación dunha Ordenanza xeral municipal sobre 

tráfico, vehículos a motor e seguridade vial do Concello de Teo, para o desenvolvemento do 

servizo relativo á instrucción dos expedientes sancionadores nesta materia. 

A tal efecto, a Deputación Provincial propón un modelo tipo de Ordenanza, para unificar 

criterios para o conxunto de concellos, segundo expón razonadamente na comunicación 

antedita. 

 
Polo exposto,  propónse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, vehículos a motor e 

seguridade vial do Concello de Teo, segundo o modelo enviado pola Tesourería Provincial da 

Deputación da Coruña, e que se recolle como anexo á presente proposta. 

 

Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no Boletín Oficial da 

Provincia e no taboleiro de Edictos da Corporación durante 30 días. De non formularse 

reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional. 

  

Terceiro.- Remitir o presente acordo á Deputación Provincial da Coruña, para o seu 

coñecemento e efectos. 

 
Teo, a 15 de febreiro de 2010. 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, 

sinala que non ten nada que dicir e anuncia o seu voto en contra. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen sinala que non ten nada que dicir. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen anuncia o voto en contra do seu grupo. 

 

O Sr. Alcalde lembra que existen dous acordos trasladados á Deputación da Coruña en 

relación coa delegación a esta Administración da tramitación das multas, engadindo 



 

 - 58 -

que agora os concelleiros anuncian que van a votar en contra da proposta de 

aprobación da ordenanza. O Sr. Alcalde pide un pouco de seriedade.  

 
Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di 

que hai moitas multas e que se van a Deputación cóbranse e aquí non. 

 

O Sr. Alcalde resposta que sí que se cobran. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
sete votos en contra (6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO), seis votos a favor (6 BNG) e 
catro abstencións (4 PSOE), acorda rexeitar a proposta da alcaldía de aprobación 
de ordenanza sobre sancións por infracción das normas de tráfico, circulación de 
vehículos a motor e seguridade vial, ditaminada favorablemente pola Comisión 

informativa de facenda e asuntos económicos de 18/02/2010. 
 
15º.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto décimo sexto da orde do día relativo a rogos e preguntas, o 

Sr. Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia. Explica que hai unhas mocións do PSOE 

que, de conformidade con todo o explicado, serán tratadas como rogos e dúas mocións 

de INTEO presentadas por rexistro sobre o tema dos taxis e a composición das mesas 

de contratación. 

 

O Sr. Leis pide que conste en acta a negativa do Sr. Alcalde de tratar as tres mocións 

do PSOE. 

 

O Sr. Alcalde salienta que non existe ningún inconvinte en que se traten as mocións e 

reitera todo o xa dito ata o de agora. Explica que das tres mocións presentadas por 

rexistro unha é competencia plenaria e as outras dúas son rogos e preguntas, a 

diferencia do que ocorre coas dúas presentadas por INTEO que van a ser debatidas. 
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O Sr. Parajó explica que a moción versa sobre a composición das mesas de 

contratación e o problema que xurde ao non asistir un dos grupos da Corporación. 

 

Sometida a proposta a votación, o Pleno  da Corporación, co quorum da maioría 
absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se proceda ao debate e 
posterior votación da moción de INTEO sobre a composición das mesas de 
contratación. 
 

O Sr. Parajó da conta da moción sobre a composición das mesas de contratación  de 

24/02/2010 (rex. entrada nº 1385, de 19/02/2010) que se reproduce a continuación. 

 
“Manuel Parajó Liñares, concelleiro de Inteo, presenta esta moción para o seu debate no Pleno 
con base nos seguintes motivos: 
 
1. Na sesión celebrada polo Pleno do Concello o día 22/02/2001, por unanimidade de todos os 

asistentes, aprobouse unha moción presentada polo BNG relativa á composición das mesas 
de contratación e comisións xulgadoras que, na súa parte dispositiva dicía: “...A 
composición de representatividade política de cada unha das mesas de contratación de 
servizos e obras nas que o Concello figure como contratante (que non sexan de competencia 
exclusiva do Alcalde ou da Comisión de Goberno), ... estea formada por: o alcalde ou 
persoa en quen delegue, dous representantes do grupo de goberno, un representante de cada 
un dos grupos políticos da oposición”. 

 
Manifestou nese momento o que hoxe é alcalde, o sr. Noriga que “...os argumentos son ... 
transparencia nas contratacións. Di que non debería pasar nada salvo que o grupo de 
goberno teña medo a que se coñeza o seu mecanismo dixital de contratación. 
 

2. Na sesión do Pleno do Concello do día 25/10/2002, tamén o sr. Noriega presenta unha 
moción relativa á contratación de obras, esta vez rexeitada polo Pleno, na que pedía: 1º. que 
as contratacións de obras se fagan, con carácter xeral, mediante subhasta, 2º. Que se 
cumpran os mecanismos de control que garantan a presenza dos grupos da oposición nas 
mesas de contratación de todas as obras municipais. 

 
Neste momento hai un grupo municipal que non asiste por sistema ás mesas de contratación. 
 
Dese xeito, este concelleiro entende que non se garante debidamente a transparencia que 
reiteradamente pedía o sr. Noriega, xa que nunha de cada tres mesas de contratación non 
hai presenza dos grupos da oposición. 
 
Con base no antedito, solicito do Pleno do Concello a adopción do acordo polo que sempre, 
en todas e cada unha das mesas de contratación, exista presenza e representación dos 
grupos políticos da oposición, de tal xeito que cando algún grupo non acuda  sexa notificado 
o seguinte que por quenda lle corresponda para que acuda no seu lugar. 
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Teo, 24 de febreiro de 2010. 
Asdª Manuel Parajó Liñares” 
 

Aberta a quenda de intervencións, o portavoz do PSOE, Sr. Leis, o portavoz do PP, Sr. 

Blanco, e o portavoz do BNG, Sr. Sisto, anuncian o apoio do seus respetivos grupos á 

moción. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto), acorda que sempre, en 
todas e cada unha das mesas de contratación, exista presenza e representación 
dos grupos políticos da oposición, de tal xeito que cando algún grupo non acuda  
sexa notificado o seguinte que por quenda lle corresponda para que acuda no 
seu lugar. 
 
O Sr. Parajó da conta de que ten unha segunda moción que versa sobre as prazas de 

taxi. 

 

Sometida a proposta a votación, o Pleno  da Corporación, co quorum da maioría 
absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se proceda ao debate e 
posterior votación da moción de INTEO sobre as prazas de taxi. 
 

Sendo as as vinte e tres horas e corenta minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro 

do PP, D. Antonio Castroagudín. 
 
O Sr. Parajó da conta da moción sobre as prazas de taxi de 19/02/2010 (rex. entrada nº 

1386, de 19/02/2010) que se reproduce a continuación. 

 

”MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA INDEPENDENTE 
DE TEO (INTEO) AO ABEIRO DO DISPOSTO NA LEXISLACIÓN VIXENTE 
 
ASUNTO: 
 
Creación de novas prazas de taxi para o concello e recuperación das que permanecen 
inactivas. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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• O Regulamento nacional dos servizos urbanos e interurbanos de transporte en 
autos lixeiros recolle nos seu artigo primeiro: “As entidades locais poderán aprobar 
a ordenanza reguladora deste servizo ao público, tendo en conta as circunstancias 
e peculiaridades dos núcleos urbanizados do seu territorio xurisdicional”. 

• É unha realidade que o noso concello incrementou de forma considerable a súa 
poboación, con especial incidencia nalgún dos seus núcleos urbanos, os homes e 
mulleres do noso concello teñen que desprazarse a Santiago con frecuencia a 
resolver problemas de índole institucional, médico ou mesmo de ocio, tendo que 
recorrer, en moitas ocasións, ao servizo de taxi de Santiago de Compostela por 
resultar insuficientes os que temos no concello. 

• A Dirección Xeral de Transportes de Galicia, mediante Resolución de 29 de abril de 
1998, estableceu que o módulo que rexerá para a expedición de autorizacións de 
serie VI (taxi) en 1000 habitantes de dereito por cada tarxeta de transporte. 

• A día de hoxe dispoñemos no Concello de Teo de sete licenzas activas de nove que 
foron autorizadas ao longo do tempo. Isto dános un cociente dunha praza de taxi 
por cada 2425 habitantes. 

• Tendo en conta que Santiago dispón de 150 prazas de taxi, o se cociente é 
aproximadamente dunha praza por cada 600 habitantes resulta claro que temos 
capacidade para incrementar o número de licenzas. 

• Non cabe dúbida de que nos tempos de crise nos que estamos sumidos temos a 
obriga de fomentar e facilitar o traballo a quen se encontra en desemprego e, dende 
o Concello, temos que buscar solución para estas situacións. 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 

• O Grupo Municipal Inteo propón que se adxudiquen as dúas licenzas que 
permanecen inactivas dende hai anos, ao abeiro do disposto no Regulamento 
nacional de servizos urbanos e interurbanos de transporte en autos lixeiros. 

• Que se creen cinco novas licenzas de taxi para o concello, o cal daría como 
resultado un cociente dunha praza por cada 1200 habitantes. 

 
Teo, 19 de febreiro de 2010. 
Asdo. F. Manuel Parajó Liñares” 

 
Aberta a quenda de intervencións, o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e o portavoz do PP, 

Sr. Blanco, anuncian o apoio do seus respetivos grupos á moción. 

 
O Sr. Alcalde explica que está iniciado o proceso de cobertura  das prazas que non 

estean cubertas en propiedade. Di que o que non comparte e que mentras non se 

acabe este proceso se saquen novas prazas. 

 
Sendo as vinte e tres horas e corenta e tres minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, D. Antonio Castroagudín. 
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O Sr. Alcalde opina que o que se debería facer e cubrir as concedidas, ver as 

necesidades e como funciona o servizo e logo valorar como se dimensiona o sector. 

 

O Sr. Parajó di que el descoñece si Teo necesita ou non as prazas. Di que cree que sí, 

porque se se chama a un taxi, de Teo non ven. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
once votos a favor (6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto) e seis abstencións (6 BNG), 
acorda: 
Que se adxudiquen as dúas licenzas que permanecen inactivas dende hai anos, 
ao abeiro do disposto no Regulamento nacional de servizos urbanos e 
interurbanos de transporte en autos lixeiros. 
 
Que se creen cinco novas licenzas de taxi para o concello, o cal daría como 
resultado un cociente dunha praza por cada 1200 habitantes. 

 

O Sr. Leis di que hay unha moción do seu grupo sobre a RPT que é similar a unha 

debatida durante a lexislatura do Sr. Blanco. 

 

O Sr. Alcalde reitera que o equipo de goberno non se nega a debatir a moción, pero 

entende que non se debe vincular a acordo plenario polo que se deriva a rogos e 

preguntas, podéndose falar horas e horas sobre ela. Explica que, no seu momento, a 

aprobación definitiva da RPT a fara o Pleno. A RPT está contratada e vinculada a un 

proceso de negociación. O Sr. Alcalde reitera que se pode falar horas e horas sobre o 

tema e que se intentará ser sensible ás peticións do PSOE. 

 

O Sr. Leis pregunta se pode defender a moción de urxencia. 

 

O Sr. Alcalde reitera que non se vai a vincular a acordo. 

 

O Sr. Leis volta a preguntar se pode defender a moción de urxencia. 
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O Sr. Alcalde resposta que entende que o formato non é de moción e que debe ser 

trasladada a rogos e preguntas. 

 

O Sr. Leis refírese ao artigo 33 do Regulamento orgánico e pregúntalle ao Sr. Alcalde 

se le deixa defender a urxencia. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se fora moción si que se podería facer, pero que non o é. 

 

O Sr. Leis refírese a unha moción sobre o debate do estado do Concello e pregunta se 

pode defender a urxencia. 

 

O Sr. Alcalde explica que é a el a quen lle corresponde a convocatoria dos plenos e o 

Pleno sobre o estado do Concello xa está convocado, polo que a proposta de moción 

non ten lugar.  

 

O Sr. Leis di que foi convocado hoxe e pide que conste en acta que o Sr. Alcalde non 

lle deixa defender a urxencia da moción. 

 

O Sr. Alcalde di que non é así. 

 

O Sr. Leis di que non se lle deixa defender a urxencia. 

 

O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Leis que non fale por el e que non poña na súa boca 

palabras que non di. O Sr. Alcalde di que algún día alguén lle recompensará isto e ao 

mellor algún día o pode lembrar coma unha experiencia. Opina que o Sr. Leis fai un 

uso perverso das institucións e das mocións. Salienta o Sr. Alcalde que as 

convocatorias dos plenos lle corresponden ao Sr. Alcalde e que iso non se pode 

vincular a acordo na data que queira o Sr. Leis. 

 

O Sr. Leis di que ten outra mocion relativa ao día internacional da muller.  
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O Sr. Alcalde explica que tendo en conta que se trata dunha declaración institucional e 

que a Sra. Diéguez xa lles enviou un texto aos concelleiros para consensuar, non ten 

moito sentido. 

 

O Sr. Leis di que se leva traendo a Pleno sistematicamente sen consensuar e se 

vincula a acordos plenarios. O Sr. Leis di que a presentará por rexistro. 

 

16º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO). 
 
O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó formula os seguintes rogos e 

preguntas: 

1.- O Sr. Parajó pregunta se o encargado de obras veu o estado da estrada que ven 

dende Lampai ata Vilar de Calo. 

 

O Sr. Sisto di que hai un bache sinalizado. 

 

O Sr. Parajó di que non é un bache e que sae auga por enriba. 

 

O Sr. Sisto di que mentras choiva hai un problema. 

 

2.- O Sr. Parajó pregunta como están as obras dos Tilos. 

 

O Sr. Alcalde resposta que chegando ao final do prazo. 

 

O Sr. Parajó pregunta porque se pechou a rúa dende o luns. 

 

A concelleira do PSOE, Sra. Riveiro, resposta que para colocar unhas farolas. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Parajó que xa lle contestou Sandra que está na dirección de 

obra. 
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Sendo as vinte e catro horas e en virtude do principio de unidade de acto, de orde da 

Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, 

Secretaria, dou fe. 

 
      O Alcalde                  A Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  3 / 2010 
  

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 4 DE MARZO DE 2010 – 

 
No Centro Sociocultural de A Ramallosa (en virtude do Decreto da Alcaldía de nº 104 
de 23/02/2010), a catro de marzo de dous mil dez, reúnense en primeira convocatoria 
os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo a presidencia 
do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria 
correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as. 
 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  
Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 
D.ª Carmen Diéguez González 
D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 
D. Andrés Fernández Martínez 
D. Angel M. Rey Martínez 
D. Antonio Castroagudín Valladares 
D. Juan Bautista Aller Suárez 
D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 
D. Manuel Mata Iglesias 
D. Alexandre Leis Carlés 
D. Carlos Rego Jorge 
Dª. Sandra Riveiro Carro 
D. Manuel José Rama Lesta 
D. F. Manuel Parajó Liñares 
 
Non asisten:  
D. Armando U. Blanco Martínez 
D.ª Sara Josefina Currás Rey 
 
Secretaria accidental:  
D.ª Mª Pilar Sueiro Castro 
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ORDE DO DÍA: 
 
1º.- DEBATE SOBRE A SITUACIÓN XERAL DO CONCELLO, CONFORME Ó 
DISPOSTO NO ARTIGO 19.3 DO REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL. 
 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos declara público e aberto o 
acto, e antes de pasar a estudiar o asunto incluído na orde do día, o Sr. Alcalde 
desculpa a ausencia dos concelleiros Sr. Blanco Martinez e Sra. Currás Rey así como 
a da secretaria xeral que é substituída pola adxunta á secretaría. 
A continuación pásase a debater o asunto que figura na convocatoria, que é o seguinte: 
 
 
1º.- DEBATE SOBRE VALORACIÓN XERAL DO ESTADO DO MUNICIPIO (art. 19.3 
do Regulamento Orgánico Municipal) 
 

Intervén o Sr. Alcalde dando lectura o escrito que se transcribe a continuación: 
 
“Decia fai un ano, que resulta difícil facer cadrar unha situación económica, canto menos 
complexa, cunha acción de goberno adicada a intentar solucionar déficits estruturais 
importantes no campo sociocultural ou no dos servizos básicos. 
 
Por iso a pesar de non querer facer discursos triunfalistas, coido que estamos no bo camiño de 
conciliar precariedade e futuro e. tócame, facer unha valorización dun traballo digno, serio e 
responsable e afirmar que resulta prioritario para este concello e este grupo de goberno 
defender os avances acadados e completar o círculo debuxado estes tres anos de xestión 
municipal. 
 
No Concello de Teo traballamos en cuestións tanxibles e tamén en cuestións intanxibles. Resulta 
palpable e evidente o esforzo que se está a facer por dotarnos de infraestruturas de servizos 
básicos e socioculturais que compensen os déficits nese campo e combatan a dispersión 
poboacional como nas enerxías que investimos en trocar modos, actitudes e dinámicas herdadas 
complexas e con fortes raizames tanto na administración como na sociedade teense. 
 
Este derradeiro curso que vimos de superar, supón a consolidación dun traballo que homologa 
Teo  co resto dos Concellos da contorna e permite encarar o final da lexislatura coa ilusión dun 
traballo do que seremos conscientes co paso dos anos.. 
 
No campo do ENSINO  despois de moitos anos de acordos plenarios constituiuse o Consello 
Escolar Municipal (constitución que foi laboriosa ) e que permitirá canalizar as problemáticas 
da comunidade educativa nun organo de participación que non exclue e integra e ten 
demostrado estes meses a súa capacidade de traballo. En canto á materia de infraestruturas o 
Concello executou os máis de 200.000 euros do fondo estatal do 2009 adicando para este ano 
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unha partida aínda maior  que permitirá subsanar o envellecemento dos colexios e a posta a 
punto dos mesmos nun proceso de compromiso que as veces extralimita o noso teito 
competencial coa Conselleria de Ensino. 
Onde se ten consolidao un status semellante a outros concellos da comarca é no campo da 
conciliación que non existia e era inexistente e que agora e unha referencia a reivindicar.. O 
verán animado, o Diverteo, os campamentos, as excursións , as clases de reforzo,as clases para 
maiores complementan unha oferta importante de calidade no campo do lecer, do ensino e do 
coñecemento do Concello que tivo a demanda de centos e centos de cativos e permitiu a 
conciliación laboral dos maiores nun concello onde existe un importante perfil de xente nova 
con responsabilidades laborais. Coido que neste campo, a día de hoxe, non lle debemos envexar 
nada a ninguén e debemos aspirar a converternos en referentes e consolidar o traballo feito. 
 
Noutro campo onde coido que  seguimos a ser referente e no de DEPORTES E CULTURA. A 
dignificación e o recoñecemento dos nosos referentes culturais e deportivos, a posta en marcha 
dunha programación cultural e deportiva continuada e ampliada durante este ano,,e o 
mantemento dun esforzo municipal importante en avalar economicamente (coa implementación 
dos convenios) o funcionamento do potente tecido sociocultural  son feitos evidentes  e 
innegociables que unicamente se atopan ás veces coa incomprensión de aqueles que pensan que 
investir en cultura e tirar cos cartos e tamén coa dificultade de programar nun concello disperso 
sen un núcleo definido. 
 
Algo que resulta innegociable e a evidencia consolidada dunha rede de locais socioculturais que 
non existía e que agora funciona e potencia as dinámicas parroquiais e a nosa vida cultural.A 
mediateca,as casas comúns de Oza e rarís,o acondicionamento do local veciñal da Torre , a 
escola do Tras do Eixo,a escola de Lampai e a rehabilitación da escola de Calo cun salón de 
actos e a instalación dun local de ensaio son feitos constatables que teran a súa continuidade co 
proxectado local sociocultural dos Tilos e a recuperación das escolas municipais en Vilariño, 
Sollán e o Aido para poder adicalas a esta finalidade. 
 
Mención especial merece a consolidación do Festival Música na Noite que nesta segunda 
edición demostrou ter capacidade de demanda e ter atopado un lugar no competitivo panorama 
musical deste país . As máis de 5000 persoas que participaron nesta segunda edición que contou 
cunha programación diferenciada de dous días son unha boa mostra da semente que debe 
animarnos a seguir traballando e colaborando como institución neste proxecto co tecido 
asociativo de Lúa Chea.. 
 
No Concello de Teo non podemos falar de OBRAS E INFRAESTRUCTURAS básicas sen 
ampararnos no cofinanciamento. Nun concello de tanta dispersión poboacional e cunha rede 
viaria de máis de 1000 km resulta complexo abordar con fondos propios cuestións de calado. 
Nese senso, durante este derradeiro ano, intentouse ir a un mantemento de mínimos de rede 
viaria municipal  implementando este mantemento con obras que pretenden incidir nas arterias 
principais do Concello.O resultado e unha melloria constatable en moitas estradas principais do 
Concello cun tratamento de aglomerado e sinalización que mellora a seguridade vial e abarata 
mantemento. (Oza,Cacheiras,Calo,Luou,etc). Evidentemente empregáronse os plans da 
Deputación e o recente fondo estatal para programar estas actuacións.Este ano contamos a 
pesar das limitacións do plan estatal con pechar o circulo empregando o PAC xa licitado 
(estrada Luou-Pontevea),o PEIM (xa asinado coa Xunta co vial cacheiras-recxesende) e o POS 
pendente de licitación (cos viais da rúa clara Campoamor,do vial Lañas-Bamonde-Lañas,do vial 
Carballal-Cruce das Pontes-e ramal centro médico , do vial Rúa Ameneiro ata o colexio e do 
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vial na zona da Grela. Por outra banda, rematáronse as convulsas obras na C-841 que se ben 
resultaron complexas coido que resultaron moderadamente satisfactorias na ordenación do 
trafico,no aumento da seguridade vial e na humanización da zona de cacheiras.Queda pendente 
a comprometida humanización na N-550. 
 
Unha das prioridades que evidentemente consideramos fundamentais é a do saneamento e 
abastecemento de augas. Nese senso estamos satisfeitos por estar a executar o Plan director  
elaborado pola nosa concesionaria e presentado aos distintos grupos municipais. Os , PCC e o 
Fondo Estatal, aprobados este ano, teñen na súa execución ou  importantes partidas para 
ampliar rede e para solucionar tamén o aumento de dimensionamento desta (cos criterios 
poboacionais).O Abastecemento en saneamento en Quintáns-Igrexa-Luou, Bouñou e Rarís, 
Mouromorto e Socastro e Vilanova e Tarrio. A posta en funcionamento da EDAR de Pontevea  e 
o remate  da elaboración polo Departamento de Augas do famoso proxecto de colectores da 
conca fluvial do Ulla parecen encamiñarnos na boa dirección. Evidentemente, a cantidade 
reflectida no Orzamento do estado de mais de 3  millóns de euros para dimensionar e dar 
servizo ao conxunto do Concello co horizonte do 2020 debe ser un motivo para buscar vías de 
financiamento que o viabilicen e incluso  acurten prazos dun tema que xa empeza a cansar. 
 
PERSOAL 
 -Sinatura Convenio Colectivo,Acordo Regulador...desenrolo.Nova Cultura. 
 -Cuadrilla de servizos básicos,orientadora laboral. 
 -Informatización da administración. 
 -Dimensionamento. 
 -Adaptación parques infantís 
 
SERVIZOS 
 -Recollida de Lixo 
 -Numeración 
  
Onde se visualizou un punto de inflexión importante  foi no Departamento de BENESTAR e 
SERVIZOS SOCIAIS. Evidentemente, o grupo de goberno entendía que debía existir para a 
terceira idade unha nova programación que apostara pola continuidade, pola diversificación e 
racionalización do gasto. As viaxes de Coñece o teu País, coa participación rotatoria de centos 
e centos de persoas, os talleres transversais de recuperación de memoria por diversas 
parroquias e os talleres de manualidades non deixan de formar parte dun concepto que fuxindo 
de paternalismos pretende ofertar algo diferente dedicado á terceira idade e mantido no tempo. 
 
Consolidáronse programas como o do xantar a Domicilio e a transferencia a Xunta do 
transporte adaptado que veñen a reforzar liñas anteriores no campo asistencial  e que 
conxuntamente co traballo de valoración que se está a facer dos dependentes reforza un 
departamento que cómpre dimensionar debido á carga de traballo e tamén as xubilacións 
(persoal) 
 
De sinalar tamén son as actuacións que dende o CIM se veñen facendo en prevención de 
violencia de xénero con campañas e sensibilizacións.Nova avogada. 
 
Dentro das escolas infantís púxose en marcha  a escola da Ramallosa que entrará en 
funcionamento este mesmo ano e vén a complementar a oferta de 0 a 3 anos no Concello 
.FALAR DO FUTURO E DA NECESIDADE DUNHA IMPLICACIÓN AUTONÓMICA. 
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Dentro da área de TRANSPORTE-NOVO CONVENIO TRANSPORTE COMARCA, hai que 
destacar o papel de Anxo Rei. 
 
NA ÁREA  DE MEDIO AMBENTE  incidiuse na prevención de incendios aumentando os 
traballos de limpeza nas faixas de protección forestal e asesorando no proceso de licitación do 
novo concurso do lixo. Implementáronse tamén campañas de sensibilización ambiental  nos 
colexios ou asociacións coa colaboración da Consellaría de Medio Ambiente. 
 
En materia de SEGURIDADE incentivouse a colaboración entre a Policía Local e o posto da 
Garda Civil do Milladoiro coa participación de ámbolos dous  corpos en diversas operacións 
saldadas con éxito que puxeron freo a sensación de inseguridade secundaria a entrada en varias 
vivendas unifamiliares. A presenza policial e a profesionalización do corpo aumentaron 
considerablemente e queda como materia pendente facer entender ao corpo que, ás veces, a 
Policía Local ten que adoptar un rol máis próximo á cidadanía.  CAMPAÑAS PREVENTIVAS,  -
PROTECCIÓN CIVIL. 
 
No campo da ECONOMÍA aprobouse un Plan de aforro que segue sendo guía, a pesar da non 
aprobación dos orzamentos do 2009.A conta do 2008 (boa evolución). O Novo Fondo Estatal é 
unha excelente oportunidade para solucionar  e limitar fondos propios. Vai a permitir 
solucionar déficits estruturais e intentar continuar coa contención de gasto. Implementouse nos 
derradeiros meses un sistema de aprobación de gasto e corresponsabilización das áreas 
respectivas que agardamos sirva para racionalizar as actuacións municipais. 
 
TRANSPARENCIA NA XESTIÓN 
RELACIÓN XUNTA 
PXOUM,Centro de día,Saneamento Mouromorto e Cento de saúde de Pontevea. 
 
Para rematar este resumo, dicir que son optimista e que todo isto non sería posible sen a 
colaboración de moitos traballadores municipais e, sobre todo, dun gran equipo que, nunhas 
condicións complicadas, leva demostrando a súa capacidade e ilusión para transformar este 
Concello.” 
 
Durante a intervención do Sr. Alcalde ausentase da sesión o Sr. Rego, durante dez 
minutos entre as 20:15 horas e as 20:25. 
  
A continuación o Sr. Alcalde da a palabra o concelleiro de INTEO, Sr. Parajó, que di 
que nesta intervención do Sr. Alcalde, de 52 minutos, vota en falta a autocrítica, e 
parece que o grupo de goberno vive noutra galaxia, porque se lle preguntaran ós 
veciños dirían que son prepotentes e que non fan nada. 
Repróchalle ó Sr. Alcalde que na reunión que tiveron hoxe para consensuar unha 
postura en relación ao centro de saúde de Pontevea, non lles dixo nada sobre a cita 
que xa tiña confirmada para reunirse co Presidente da Xunta. 
Dille ao Sr. Alcalde que cando estaban na oposición dicían que tiñan que aprobarse os 
orzamentos en decembro e hoxe estamos a primeiros de marzo e aínda non os teñen 
aprobados e un concello non pode funcionar ben sen un presuposto aprobado. 
Pregunta a continuación por que non se mandou a Conta do 2008 ó Tribunal de 
Contas, que requiriu ao Concello para que a mande. 
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Dille ao grupo de goberno que cos 500 millóns do FEIL e cos 300 e pico do FEELS, el 
facía un concello distinto do que é hoxe Teo. Pregunta onde está o centro de día, as 
vivendas sociais, o local da policía, ou a gardería de Cacheiras, á que se acaba de 
referir o Sr. Alcalde. 
En relación ao Plan Xeral, recórdalle que criticaban o noso Plan e logo o bipartito 
esixiulle que fixeran modificacións e que reduciran 3.000 vivendas, e como solo 
modificaron parte do esixido non llo aprobaron e pretendían presentar un recurso 
contra a Xunta, que a oposición non apoiou. Agora corrixiron o documento e o venres 
xa estaba no Concello, polo que non entende que, se xa está corrixido, non se 
mandara antes á Consellería. 
 
Ás 21:05 horas sae da sesión o Sr. Rey Martínez. 
 
O Sr. Parajó di que en materia de cultura e deportes, e en relación ás excursións que 
citou o Sr. Alcalde, a xente considera que son desastrosas; no programa de música na 
noite, din que asisten 5.000 persoas, cando solo hai 500; e en relación coas casas 
comúns o actual equipo de goberno acabou as que xa estaban empezadas. Dille á 
Concelleira de Cultura que, admitindo que traballa, pero repróchalle que queira ser a 
protagonista en todo. 
 
Ás 21:07 horas incorporase á sesión o Sr. Rey Martínez. 
 
Engade o Sr. Parajó que en canto ás obras menos mal que fixo obras a Xunta e 
Fomento, pero as pistas están sen arranxar e as cunetas sen limpar. 
En sanidade, o bipartito ía facer un centro de saúde na Ramallosa, para o que o 
Concello aproba un plan especial, e non se fixo nada, e agora veremos se 
conseguimos que o centro médico de Pontevea non se peche. 
A depuradora do Xirimbao, que deixamos feita nos, empeza a funcionar agora; e a 
recollida de lixo espera que coa nova adxudicación empece a funcionar mellor. 
En canto aos servicios sociais non entende como se pode estar tanto tempo con unha 
sola traballadora social, cando se sabia que Nieves se tiña que xubilar. 
A gardería de A Ramallosa fíxose gracias o Plan Proder, que o anterior equipo de 
goberno deixou aprobado e a piscina segue se estar feita. 
Di que recoñece que o Sr. Rey traballou moito no tema do transporte comarcal, pero o 
que quere o equipo de goberno é sacar o “bonobus” e non se atreven, por iso queren 
aproveitar o transporte comarcal para sacalo.  
Fai referencia á contestación do escrito da oposición no que se din cousas que non son 
verdade, como cando cita a un concelleiro que dá ordenes aos funcionarios, que supón 
que se están a referir a el, e cree que non se axusta á realidade. 
Conclúe dicindo que o BNG debería mudar a forma de gobernar  e consensuar na 
medida do posible as decisións, sobre todo cando hai problemas graves, pero 
considera que para o equipo de goberno a oposición non existe. 
 
-A continuación intervén o concelleiro do PsdeG-PSOE, Sr. Leis, que valora a 
intervención do Sr. Alcalde dicindo que non se atopa rasquizo de autocrítica en toda a 
intervención, na que se citan logros que son da oposición e outros que son propostas 
de futuro. 
Engade que lle gustaría que se impuxera a razón fronte a retórica e que se deran 
argumentos e razóns obxectivas debidamente documentadas. 
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Di que o debate está pensado para celebrarse en xaneiro, e o PSOE presentou unha 
moción pedindo a súa celebración e que se lle dera publicidade a convocatoria, pero 
non a deixaron debater no pleno ordinario. Considera que o debate do estado do 
Concello non é inútil, senón que pode contribuír a gobernar e a promover a 
participación dos veciños, pero o Sr. Alcalde convócao por obrigación regulamentaria. 
En canto á xestión do grupo de goberno, recoñece que hai logros, pero perdeuse a 
oportunidade de sentar as bases de recuperación da calidade de vida, e en 
comparanza con outros concellos da comarca, Teo segue sendo o parente pobre, e isto 
cala nos veciños que se ven decepcionados co cambio que se produciu nas urnas. 
Dille ao grupo de goberno que non foron quen de afianzar nos veciños a pertenza a un 
Concello, que debería ser mais que un grupo de 13 parroquias, e isto é debido a falta 
de equipamentos públicos que contribúan a calidade de vida e atraian poboación. Cree 
que a gran responsabilidade da xestión destes tres anos é non ter implantado unha 
nova política de transparencia, dialogo e participación. 
Recórdalle ao grupo de goberno que a estas alturas non existe centro de día no 
Concello, e non vale responsabilizar a Xunta, porque si non existe é por 
responsabilidade do goberno municipal, porque a oposición apoiou o centro de día. 
Non hai centro para os maiores; non hai centro de saúde na Ramallosa; non hai 
piscina; non hai gardería en Cacheiras, que é unha prioridade para os veciños, aínda 
que sexa custosa; non hai un bo pavillón polideportivo; non hai rede viaria municipal, 
porque a que hai está toda desfeita; non hai edificio da policía local. Di que con 800 
millóns do FEIL poderíanse acometer estas actuación pero optouse por equipamentos 
minifundistas. 
En canto ás formas de gobernar do BNG, se tivera que cualificalas, diría que a súa 
forma de facer política e de nepotismo ilustrado, parece que son os únicos que están 
na posesión da verdade e gobernan sen ter en conta que Teo é un Concello plural. 
A carta de contestación ó escrito do PSOE, obrígalles a contestar para tratar de 
demostrar que  as afirmacións que se fan na mesma son medias verdades e están 
descontextualizadas, por exemplo cando cita os locais e asignación dos grupos da 
oposición, que é un dereito recoñecido no ROM e nas Leis de Bases e de 
Administración Local de Galicia. As dedicacións exclusivas que ten recoñecidas a 
oposición é gracias a unha iniciativa do PSOE, porque o BNG quería darlla ao PSOE 
pero non ao PP. 
Cando se fai referencia na carta  o abandono das institucións por parte do PSOE, non 
di por que, e o abandono, tanto da xunta de portavoces como do consello escolar, 
débese ás manobras do grupo de goberno, e engade que o grao de credibilidade que 
ofrece o Sr. Sisto á hora de negociar deixa moito que desexar, como cando estaba 
negociando o PXOM e xa estaba o documento pechado. 
Cando se di que podemos acceder á información e ó rexistro é certo pero agora temos 
que solicitar o acceso por escrito e antes non. 
Os Plenos baléiranse de contido ou non se executan os acordos como no caso da 
escola infantil de Cacheiras. 
 
Ás 21:40 horas sae da sesión a concelleira do BNG, Sra. Diéguez. 
 
O Sr. Leis continua a súa intervención facendo referencia aos orzamentos do 2009 e a 
non aprobación dos recoñecementos extraxudiciais de crédito, que o PSOE non vai 
apoiar con informes en contra de Intervención, que por certo tampouco apoiaba o BNG 
cando estaba na oposición. 
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Dille ao Sr. Alcalde que non hai diálogo cos partidos da oposición para tratar grandes 
temas que preocupan a todos e que rexeitou o pacto por Teo que lle propuxo o PSOE. 
Recórdalle que non se inclúen nos plenos as mocións de urxencia  presentadas ou que 
se inclúen seguindo criterios arbitrarios, obrigándolles a recorrer a outras vías para 
reclamar. 
Considera que existe caza de bruxas cando se pregunta a un funcionario por que un 
documento, que está ó alcance de todos, o teñen os concelleiros, chegando a 
ameazalo cun expediente. 
O Sr Leis di que sistematicamente usan as mentiras para tapar as súas carencias e cita 
exemplos como os 3 millóns de euros dos Presupostos do Estado para saneamento, 
que nunca chegaron o Concello, o centro médico de A Ramallosa, as negociacións co 
PSOE sobre o PXOM, a afirmación sobre o trazado alternativo á estrada de Luou. 
Remata dicindo que o BNG está incapacitado par o diálogo e proba desto e que nunca 
contestaron ás cartas que o PSOE lle enviou ofrecendo diálogo, e fronte a esta actitude 
do grupo de goberno destaca a lealdade dos grupos da oposición que no ano 2009 
aprobaron 39 propostas do BNG das 43 que foron presentadas. 
 
Ás 21:55 horas  minutos sae da sesión a concelleira do BNG, Sra. Hermida e ás 21:57 
horas sae o Sr. Parajó de INTEO. 
  
-A continuación intervén a concelleira do PP, Sra. Barros, para dicir que a oposición 
estallo poñendo fácil ao grupo de goberno e non se ven correspondidos con propostas 
de consenso nin con dialogo, e ratifica o que dixeron neste tema os compañeiros. 
Di que no tema de  cultura e deportes o BNG está mantendo o mesmo que viña 
facendo o anterior goberno municipal e en servicios sociais é necesario contar como 
mínimo con un centro de día, pero o Sr. Quintana non o fixo mentres estivo na Xunta, a 
pesar de que o Concello cedeu os terreos. 
Engade que no referente aos recoñecementos extraxudiciais de crédito o BNG nunca 
os apoiou cando estaban na oposición. 
Considera que os parques infantís que se fixeron deberán estar precedidos dun estudio 
das necesidades. 
 
Sendo as 22:00 horas incorporase de novo á sesión o Sr. Parajó, e ás 22:05 horas a 
Sra. Hermida. 
 
Segue a Sra. Barros dicindo que non encontrou novidades na exposición do Sr. 
Alcalde, pero quere facerlle algunha pregunta como -¿Cando se vai cobrar a débeda de 
Sogama? -¿Que pasa coa débeda de Espina & Delfín de funcionamento da 
depuradora, e que pagos se lle fixeron? -¿Por que o Tribunal de Contas reclama a 
conta xeral e por que se incumpren os prazos para enviala? -¿Que audiencias se 
levaron a cabo cos Conselleiros e Presidente da Xunta sobre o consultorio de 
Pontevea?. 
 
Ás 22:10 horas sae da sesión a concelleira do PSOE, Sr. Riveiro. 
 
 -A continuación intervén o Sr. Sisto para dicir que hai diferencia entre a forma de 
gobernar actual e a que había na anterior lexislatura, para empezar a él, na lexislatura 
anterior, sacábano a forza do Pleno por pasar dos 3 minutos na súa intervención e 
agora non se limita o tempo de intervención. Engade que os grupos da oposición 
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presentan un escrito reclamando diálogo e tolerancia cando a diferencia entre o que 
pasa agora e o que pasaba cando gobernaba o Sr. Blanco é clara. 
Dille ó Sr. Leis que ter que pedir autorización para acceder á información e o rexistro é 
un tema de organización municipal, non é un tema político, e acláralle que cando o 
BNG estaba na oposición tampouco lle daban información sen pedila e non lle permitía 
facer fotocopias. 
 
Sendo as 22:15 horas incorpóranse de novo á sesión as concelleiras Sra. Diéguez e a 
Sra. Riveiro. 
 
O Sr. Sisto di que acusábase o grupo de goberno de abusar da contratación directa e 
agora o PSOE non acude as mesas de contratación. 
En canto ás moción que se presentan e que non son competencia do Pleno pódense 
debater, pero non se poden someter a votación, igual que pasa no Congreso cando se 
presenta a reprobación dun ministro, pero non se pode votar o cambio do mesmo, 
pódense pedir eleccións anticipadas, pero non se pode votar a convocatoria de  
eleccións anticipadas. 
Recórdalle aos concelleiros que existe a figura da moción de censura para cambiar o 
goberno municipal, se non lle gusta como goberna, pero o que se debate no pleno para 
someter a votación ten que ser de competencia plenaria. 
Aclara que o que pasou co PXOM foi o seguinte, a Consellería dicta unha Orde na que 
se esixe a modificación aplicando un recorte ou que se xustifique debidamente, e 
optouse por reducir  en 10 núcleos dos 40 afectados e xustificouse no resto, pero a 
Xunta considerou que a xustificación non era suficiente e esixe un novo recorte. 
Considerouse a posibilidade de presentar un recurso, porque permitíalle a Xunta ir a 
unha aprobación parcial do Plan e negociar con calma os recortes esixidos, pero ao 
non presentar o recurso necesariamente hai que recortar e modificar o documento. 
En canto a gardería de Cacheiras, no seu momento existía a posibilidade de que a 
fixera a Xunta gratis, xestionandoa sen custo para o Concello e a oposición rexeitou 
esa posibilidade, e a alternativa era gastar os cartos do FEIL para facela e logo os 
fondos municipais necesarios para o seu funcionamento, e engade que non entende 
cal é a vantaxe desta última  alternativa. 
 
Ás 22:25 horas sae da sesión a concelleira do PP Sra. Barros. 
 
O Sr. Sisto  para di que as referencias que fixo o Alcalde, ao principio de sesión, sobre 
os logros conseguidos tamén inclúen os que están en execución e considera que teñen 
cumprido 2/3 do programa que é do que teñen que responder ante os veciños, e 
conseguir que se aprobe o PXOM e o reto para os próximos meses. 
Respostalle á Sra. Barros que antes de acometer as obras dos parques infantís fíxose 
un estudio exhaustivo do seu estado pero estaban todos mal e solo se puido acometer 
obras en algúns. 
 
-Intervén o Sr. Alcalde para dicirlle ao Sr. Parajó que non ten interese en ocultar 
información, e acláralle que cando lle preguntou se tiña citas pendentes con membros 
da Xunta díxolle que non porque era así, aínda que si tiña pedida unha entrevista co 
Presidente da Xunta dende facía 5 meses, pero non a tiña concedida, e agora xa está 
fixada pero non hai interese en ocultar nada. 
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Sendo as 22:30 horas entra a Sra. Barros e sae da sesión o Sr. Sisto e o Sr. 
Castroagudín. 
 
Engade o Sr. Alcalde que en relación coa gardería de Cacheiras hoxe podíase ter unha 
escola infantil sen custo para o Concello e non é así porque se perdeu esa 
oportunidade, pero a responsabilidade non é do grupo de goberno, se non da 
oposición, aínda que recoñece que o Sr. Parajó non se opuxo a este proxecto. 
 
Sendo as 22:32 horas incorporase á sesión o Sr. Castroagudín. 
 
O Sr. Alcalde pregunta que concello, sen contar Santiago, ten tres garderías 
xestionadas con fondos propios como ten Teo. 
En canto o centro de saúde de A Ramallosa, dende o Concello tramitouse o Plan 
parcial, pero coincidiu coa tramitación do Plan Xeral. 
No tema dos servicios sociais ten razón que se puido ser mais dilixente para sacar 
adiante os procesos de selección de persoal, pero os prazos para as contratacións hai 
que respetalos. 
 
Sendo as 22:36 horas incorporase á sesión o Sr. Sisto. 
 
En relación coa piscina municipal o Sr. Alcalde aclara que a empresa adxudicataria 
fixera unha baixa importante e non é fácil encontrar unha empresa que se faga cargo 
da obra polo mesmo importe de adxudicación, pero estase intentando. 
Dille ao Sr. Leis que non comparte o análises que fai da situación do Concello, e que se 
non convocou o Pleno de debate do estado do concello foi por carga de traballo que 
era prioritario, xa que o debate non é fundamental que se realice nun período concreto. 
Dille que no referente ás escolas infantís entende que o recrimine o Sr. Parajó, pero o 
PSOE ten a súa responsabilidade e ten que asumila. 
Repróchalle ó Sr. Leis que a crítica política que lle fai o equipo de goberno é moi 
agresiva e non son cribles as propostas de colaboración, cree que o PSOE trata de 
desgastar o goberno municipal co tema das mocións creando unha situación irreal. 
Engade que non se considera prepotente como o define o Sr. Leis, mais ben ten fama 
de brando, tanto cos veciños como cos traballadores e cos membros da oposición, non 
increpa nin fai caza de bruxas, os locais dos grupos da oposición están aí e o acceso á 
información tamén e iso mudou hoxe e para o futuro. 
Di que se debe ós veciños que foron os que os votaron e cando considera que hai 
arbitrariedade na actuación das institucións ten que defender os interese do Concello 
fronte a outras administracións. 
Recoñece que ao Concello pódenlle faltar grandes equipamentos pero hai que 
adaptarse aos medios que son os que son. 
Respostalle a Sra. Barros que non ten queixa dos concelleiros da oposición, pero 
cando se asinan escritos criticando os recortes de liberdades hai que recordar cando o 
portavoz do seu grupo municipal limitaba as intervencións nos plenos e non daba 
acceso a información. Dille que nos pagos de Sogama son os que menos atrasados 
van e que os pagos pendentes son asumibles. En canto a Espina & Delfín a xestión 
está rematada e non se lle están aprobando as facturas, a situación é complicada, pero 
é unha cuestión entre os interese desta empresa e Aqugest, aclara que o problema 
remóntase ao ano 2003 e agora tócalle a este goberno municipal solucionala, e di que 
admite calquera suxerencia que se queira facer para solucionar este problema. 



 

 - 11 - 

Remata dicindo que é certo que cos 800 millóns do Fondo podíanse facer moitas 
cousas distintas das que se fixeron, pero ata agora aínda non se dillo que inversións 
das que se fixeron non se deberían facer, tendo en conta que os recursos son 
limitados. 
Aclara que a conta xeral xa está remitida ao Tribunal de Contas e que se non se 
mandou antes foi por carga de traballo. 
 
-A continuación intervén ó Sr. Parajó para dicirlle ao Sr. Sisto que cando o desaloxaron 
do Pleno el evitou que o votaran fora, e quere dicilo para que quede claro. 
En canto ao PXOM di que está rexistrado de hoxe pero que realmente o Plan chegou 
ao Concello o venres, e quere ver que correccións que se fixeron, porque ao mellor 
aínda non se pode mandar á Xunta. 
Recórdalle ao Sr. Sisto que para facer a gardería de Cacheiras, en principio valíanlle as 
dúas solucións (galescola ou feita con fondos propios) pero cando se encontrou unha 
finca para facela xa solo podía ser galescola, non sabe porque, e foi cando se pediu 
que se fixera con cargo ó FEIL, e sobre os gastos de funcionamento hai que dicir que 
as garderías funcionaban con subvención da Xunta, pero cando chegou o Sr. Quintana 
á Vicepresidencia quitou as subvencións para poder financiar as galescolas. 
 
Ás 23:00 horas sae da sesión o Sr. Fernández, incorporándose de novo pasados dous 
minutos. 
 
Segue a súa intervención o Sr. Parajó e pregunta onde está o centro cultural de 
Montouto, dille ó Sr. Alcalde que as obras da casa do Concello comezounas o anterior 
equipo de goberno e xa había locais para os grupos da oposición, e este goberno 
municipal o que fixo foi acabar o edificio. 
Di a continuación que na anterior lexislatura nunca se limitou o acceso ó rexistro de 
entrada, e había que pedir autorización para facer copias pero non para consultalo, e 
agora hai que pedilo por escrito, e en canto ás mocións, antes levábanse todas o Pleno 
e agora non. 
Dille ao Sr. Alcalde que se equivoca cando pensa que os funcionarios lles facilitan 
copias dos escritos aos concelleiros e non é certo, polo que considera que merecen 
unha desculpa os traballadores do concello, e engade que o fax do Concello pódese 
utilizar por todos e polo tanto el pode mandar unha información que ten aos medios de 
comunicación a través dese fax. 
Aclara que el non ten inconveniente en apoiar propostas, sexan do partido que sexan, 
se está de acordo con seu contido e recrimínalles aos grupos do BNG e do PSOE que 
na lexislatura anterior nunca votaban a favor das propostas do equipo de goberno. 
 
-Seguidamente intervén o Sr. Leis e dille ao Sr. Sisto que lle agradece a contestación 
ás preguntas da oposición, cousa que o Sr. Alcalde non fai. 
 
Sendo as 23:10 horas sae da sesión o Sr. Rey, que se incorpora deseguido. 
 
O Sr. Leis di a continuación que se non asisten ás mesas de contratación é pola 
actitude do grupo de goberno, e no referente ás xuntas de portavoces cree que non son 
reunións de amigos, se non que se fan para chegar a cordos e cando se celebrou a 
xunta de portavoces do FEIL, non se foi responsable e non se respectou o acordado, 
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por iso deixaron de asistir  ás mesmas, e invita ao equipo de goberno a reflexionar e 
mudar de actitude. 
En canto á piscina considera que o proxecto hoxe en día non é viable, e o seu grupo 
propuxo que se fixera un polideportivo e que se trasladara o ximnasio para alí. 
Por outro lado di que moción e todo o que está dictaminado pola comisión informativa e 
o Sr. Alcalde non leva as mocións presentadas a debate do Pleno, vulnerando o 
establecido no artigo 22 do ROM, e en canto ás mocións de urxencia engade que é o 
Pleno o único que ten competencia para declarar a urxencia e estase cercenando o 
debate político e vulnerando os dereitos dos grupos da oposición e dos veciños cando 
non se deixan votar. Di que o caracter de moción non depende de si o Alcalde esta ou 
non en minoría, e cando gobernaba o Sr. Blanco, o BNG reclamába que lle incluíra 
todas as mocións. 
A continuación relaciona as mocións presentadas polo PSOE que non foron incluídas 
no Pleno e os acordos adoptados polo Pleno que non se cumpriron. 
No relativo a pedir autorización para acceder ó rexistro, o PSOE non ten ningún 
problema porque considera que é unha cuestión formal. 
En relación ao PXOM, o PSOE fixo unha proposta de diálogo para traballar nunha 
comisión mixta Concello-Xunta para desbloquear o Plan, pero non presentou 
suxerncias. 
Di que o BNG, cando gobernaba o Sr. Blanco, votou a favor dunha escola infantil en 
Cacheiras, pero logo a Vicepresidencia da Xunta opta polas galescolas e deixa de dar 
axudas para as escolas infantís. 
Dille ao Sr. Alcalde que o BNG non está en condicións de impoñer o programa electoral 
ao resto da Corporación por razóns numéricas, e pídelle que deixe a retórica e actúe 
con criterios obxectivos, deixando ao marxe actitudes como chamar a Sandra Riveiro 
para preguntarlle pola sentencia do Sr. Cajaraville, ameazar a algún funcionario con 
abrir dilixencias, ou descualificar ás persoas. 
Recórdalle ao BNG que o proxecto do PSOE non é complementario do seu, non so a 
nivel do concello de Teo, seno a outros niveis. 
En relación á situación economico-financeira do Concello considera que está marcada 
pola débeda, que non vai ser posible reducir, e polos gastos superfluos como os das 
publicacións e a publicidade que se fai nos medios de comunicación. 
En canto á elaboración da RPT, contratouse unha xente da universidade, con un color 
político determinado, cando a podía facer a Deputación provincial gratis, e o mesmo 
sucede coa informática que a está facendo a Deputación sen custo para os concellos e 
Teo contratouna gastando fondos propios. 
Di que nas 30 obras do FEIL solo se xeneraron 29 postos de traballo cunha media de 1 
mes de duración de contrato, cando o Fondo era para crear emprego. 
No tema da rede viaria non existe un plan de actuación e os núcleos rurais están 
desatendidos e a limpeza das cunetas sen facer, por outro lado a ponte de Sestelo e a 
travesía de Solláns non se fixeron e o plan director de saneamento non se aplicou. 
En urbanismo Teo é o único concello de comarca de Santiago que non ten PXOM, o 
que implica que a recadación por licencias urbanísticas cada ano é mais baixa. 
Remata dicindo que non hai piscina, nin escola infantil en Cacheiras, nin cento de día, 
nin centro sociocultural, e que, a pesar dos 800 millóns do Fondo Estatal, Teo está o 
borde do precipicio. 
 
-A continuación intervén o Sr. Castroagudín do PP para dicir que non entende como 
non se arranxaron as pistas antes de que se deterioraran tanto porque agora é mais 
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custoso arranxalas. Ademais o Sr. Castroagudín recórdalle ao grupo de goberno que 
teñen pendentes actuacións como a ponte de Sestelo, a ponte dos Pasos en Pontevea, 
a estrada da Burga sen rematar, o saneamento de Vilar de Arriba sen acabar, a 
depuradora do albergue que non funciona e pregunta en que se van a investir os cartos 
que deu Medio Rural. 
Recórdalles que o transporte adaptado xa o estaba facendo o anterior equipo de 
goberno. 
 
-Intervén o Sr. Sisto e dille aos concelleiros da oposición que están arrepentidos do que 
fixeron coa “galescola” porque agora podían ter unha “galiña azul”. Di que o centro 
sociocultural de Montouto estaría en marcha se gañaran as elección o bipartito, pero 
non foi así. 
En canto o rexistro de entrada non se discute a posibilidade de consultalo, pero hai un 
procedemento establecido e hai que respectalo, e en relación aos locais e a asignación 
os grupos da oposición, recoñece que son un dereito, pero este goberno municipal fai 
que se respecten eses dereitos. 
 Dille ao Sr. Leis que non é comparable a ausencia dos representantes do PSOE da 
xunta de portavoces e das mesas de contratación, e recoméndalle que debería asistir a 
estas para fiscalizar as adxudicacións. E no tema das mocións non se discute se o son 
ou non, o que se discute é se fan referencia ou non a competencias do Pleno. Engade 
que non pode acusar ó grupo de goberno de vulneración de dereitos democráticos, 
porque é unha acusación moi grave, e se é así existen mecanismos legais para 
solucionalo. 
En canto ao Fondo Estatal non solo creou 29 postos de traballo, se non que ademais 
evitou que outros traballadores foran ó paro. 
Respostalle ao Sr. Castroagudín que o problema de Vilar de Arriba hai que buscarlle 
unha solución entre todos, porque é un problema herdado e hai que encontrar unha 
ubicación para a depuradora que non é fácil. Acláralle que cos cartos de Medio Rural 
vaise facer a estrada que vai dende a ferretería de Cacheiras ata Recesende. 
Por último dille ao Sr. Leis que se a situación é a descrita por el, a conclusión do 
debate é que a xestión económica do grupo de goberno é magnífica. 
 
A continuación o Sr. Alcalde di que, dada a hora, e que os temas están amplamente 
debatidos non hai mais quendas de palabra. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas e cincuenta 
minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente 
acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 
 
        O Alcalde                           A Secretaria accidental 
  
 

 

 Martiño Noriega Sánchez                     M ª Pilar Sueiro Castro 
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A  C  T  A  4/2010 
 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 
 

- 31 MARZO DE 2010 – 
 
No Centro Sociocultural de A Ramallosa (en virtude do Decreto da Alcaldía nº 192/10 
de 26/03/2010), a trinta e un de marzo de dous mil dez, reúnense en primeira 
convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 
a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a 
sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 
convocados/as. 
 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  
Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 
D.ª Carmen Diéguez González 
D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 
D. Andrés Fernández Martínez 
D. Angel M. Rey Martínez 
D. Armando U. Blanco Martínez 
D. Antonio Castroagudín Valladares 
D. Juan Bautista Aller Suárez 
D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 
D.ª Sara Josefina Currás Rey 
D. Manuel Mata Iglesias 
D. Alexandre Leis Carlés 
D. Carlos Rego Jorge 
D.ª Sandra Riveiro Carro 
D. Manuel José Rama Lesta 
D. F. Manuel Parajó Liñares 
 
Interventora: 
D.ª Mónica I. Lado Varela 
Secretaria Xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto. 
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ORDE DO DÍA 
 
1º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  95/10 Á 191/10). 
 
2º.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE PROPOSTA PARA O DÍA 
INTERNACIONAL DA MULLER. 
 
3º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP DE APOIO Á PROPOSICIÓN DE LEI DO GPP NO 
CONGRESO DOS DEPUTADOS PARA QUE AUTÓNOMOS E PEMES NON 
TRIBUTEN POLO IVE DAS FACTURAS NON COBRADAS. 
4º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE O CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO 
DE SANTIAGO. 
5º.-  MOCIÓNS. 
6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
Antes de entrar no punto 6 da orde do día, someteuse a votación e acordouse declarar 

a urxencia e incluir na orde do día o seguinte asunto: 

PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE ORDENANZA SOBRE 
SANCIÓNS POR INFRACCIÓN DAS NORMAS DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL. 
 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e dez minutos declara público e aberto o 

acto, pasando a estudar os asuntos incluídos na orde do día, que figura na 

convocatoria, e o incluído en virtude do recollido no párrafo anterior, que son os que se 

recollen a continuación. 

 
1º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  95/10 Á 191/10). 
 
O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o 19 de febreiro ao 

25 de marzo de 2010, que comprenden os números 95 a 191, que segundo indica o Sr. 

Alcalde están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta 

se así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 
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2º.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE PROPOSTA PARA O DÍA 
INTERNACIONAL DA MULLER. 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE, D. Alexandre Leis Carles. 

 

O Sr. Leis da conta da moción do seu grupo de 24/02/2010 (rex. entrada nº 1532, de 

25/02/2010) sobre o día internacional da muller, ditaminada favorablemente pola 

Comision Informativa de Igualdade, Benestar e Servizos Básicos de 25/03/2010, que se 

reproduce a continuación. 

 
“MOCIÓN DE URXENCIA PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AO 
PLENO DA CORPORACIÓN DE TEO AO AMPARO DO DISPOSTO NO ARTIGO 91.4 DO 
REAL DECRETO 2568/1986, DO 28 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O 
REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS 
ENTIDADES LOCAIS 
 
Asunto: proposta para o Día Internacional da Muller 
 
Recentemente celebrouse na cidade de Cádiz o II Cumio Europeo de Mulleres no Poder, 
coincidindo coa presenza Española da Unión Europea, e a instancias dos gobernos de España e 
Reino Unido. Así, se aprobou a xa coñecida como “Declaración de Cádiz, Cara a unha 
sociedade máis eficaz e sostible” subscrita por ministras e líderes políticas dos Estados 
membros da UE. 
 
Unha das conclusións foi a de ser conscientes de que en tempos de crise aparecen oportunidades 
para o cambio, xa que a igualdade entre mulleres e homes é unha condición previa para o 
crecemento sostible, o emprego, a innovación, a competitividade e a cohesión social. 
 
Quedaron perfectamente definidos os compromisos da Comisión Europea de cara ao 2010 
respecto da promoción da igualdade e a adopción de estratexias que reempracen a actual folla 
de ruta.  
 
A participación e a representación das mulleres nos niveis máis altos de responsabilidade e 
toma de decisións é escasa, especialmente no eido da economía e da política. Así, o aumento do 
nivel formativo das mulleres non se corresponde coa súa presenza nos espazos de toma de 
decisións, incluídos os postos directivos das grandes empresas e aqueles nos que se xera novo 
coñecemento. Este déficit de representación supón, ademais dun déficit democrático, unha perda 
de talento das mulleres para o conxunto da sociedade, especialmente no xa comentado contexto 
de superación da crise económica e financeira. 
 
Sabemos que a calidade da democracia require unha participación equilibrada de mulleres e 
homes nos espazos de representación e constitúe un elemento indispensable para consolidar 
modelos inclusivos que se apoien na innovación da solidariedade e na sustentabilidade. 
 
O acceso de máis mulleres a postos de decisión política favorece a incorporación da igualdade 
en todas as accións dos gobernos e o acceso de máis mulleres a postos de decisión económica 
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contribúe, non so a promover a igualdade senón tamén a acadar os obxectivos en materia de 
crecemento sostible, emprego, competitividade, excelencia científica e cohesión social. 
 
Polo tanto, e tendo en conta os importantes progresos destes anos, é necesario continuar 
avanzando para acadar unha igualdade real e efectiva para todas as mulleres e homes, tamén 
como resposta sostible para os retos do futuro, especialmente aqueles que se deben encarar na 
vindeira década. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de teo presenta a seguinte 
moción para o seu debate en Pleno: 
 
• O Concello de Teo comprométese a traballar para asegurar unha participación equilibrada de 
mulleres e homes en espazos de responsabilidade desta entidade local. 
 
• O Concello de Teo porá en marcha as accións de sensibilización necesarias para promover a 
corresponsabilidade de mulleres e homes no eido doméstico. 
 
• Dende o Concello de Teo incorporarase a dimensión de xénero en todos os plans, programas e 
demais actuacións que se poñan en marcha dende o ente local, como resposta á crise 
económica, financeira e de emprego, tendo en conta o distinto impacto que esta ten en mulleres 
e homes. 
 
• O Concello de Teo adhírese á “Declaración de Cádiz, cara a unha sociedade máis eficaz e 
sostible”, subscrita por ministras e líderes políticas dos estados membros da UE. 
 
Darase traslado deste acordo ao Parlamento de Galicia, ao Ministerio de Igualdade e ao 
Parlamento Europeo”. 
 
 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, o portavoz 

do PP, Sr. Blanco, e o Sr. Alcalde, amosan o apoio dos seus respectivos grupos á 

proposta.  

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO), 
acorda: 
• O Concello de Teo comprométese a traballar para asegurar unha participación 
equilibrada de mulleres e homes en espazos de responsabilidade desta entidade 
local. 
 
• O Concello de Teo porá en marcha as accións de sensibilización necesarias 
para promover a corresponsabilidade de mulleres e homes no eido doméstico. 
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• Dende o Concello de Teo incorporarase a dimensión de xénero en todos os 
plans, programas e demais actuacións que se poñan en marcha dende o ente 
local, como resposta á crise económica, financeira e de emprego, tendo en conta 
o distinto impacto que esta ten en mulleres e homes. 
 
• O Concello de Teo adhírese á “Declaración de Cádiz, cara a unha sociedade 
máis eficaz e sostible”, subscrita por ministras e líderes políticas dos estados 
membros da UE. 
 
Darase traslado deste acordo ao Parlamento de Galicia, ao Ministerio de 
Igualdade e ao Parlamento Europeo. 
 
 

3º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP DE APOIO Á PROPOSICIÓN DE LEI DO GPP NO 
CONGRESO DOS DEPUTADOS PARA QUE AUTÓNOMOS E PEMES NON 
TRIBUTEN POLO IVE DAS FACTURAS NON COBRADAS. 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. Armando Blanco Martínez. 

 

O Sr. Blanco conta da moción do seu grupo de 08/03/2010 (rex. entrada nº 1888) de 

apoio á proposición de lei do GPP no Congreso dos Deputados para que autónomos e 

PEMES non tributen polo IVE das facturas non cobradas, ditaminada favorablemente 

pola Comision Informativa de Facenda e Asuntos Económicos de 25/03/2010, que se 

reproduce a continuación. 

“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE APOIO Á PROPOSICIÓN DE LEI 
DO GPP NO CONGRESO DOS DEPUTADOS PARA QUE AUTÓNOMOS E PEMES NON 
TRIBUTEN POLO IVE DAS FACTURAS NON COBRADAS 
 
O Grupo Municipal Popular, ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais presenta ante o Pleno da 
Corporación Municipal esta moción, con base nos motivos e consideracións desenvolvidos na 
seguinte: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
É comunmente aceptado que o colectivo de traballadores autónomos é pemes son dos que teñen 
máis importancia dentro do mercado de traballo pola súas diversas funcións de empregadores, 
xeradores de actividade económica e outras de calado social, como as de fixación da poboación 
no contorno ou a de mantenemento de oficios e actividades en risco de desaparición. 
 
É sabido que nos momentos alcistas do ciclo económico a súa actividade como empresarios é 
crucial para explicar o dimensionamento do mercado laboral e o gran aumento da 
empregabilidade. Tendo en conta a estrutura produtiva da economía galega e a carencia de 
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grandes empresas, son os autónomos e pequenos empresarios os que asumiron a 
responsabilidade de seren, como colectivo, os principais creadores de emprego na nosa 
Comunidade. 
 
As cifras do colectivo son abrumadoramente significativas, en Galicia mais de 230.000 persoas 
pertencen a este colectivo, e representan 1 de cada 4 afiliados á Seguridade Social na nosa 
CC.AA. , e son mais do 70% das pemes galegas. 
 
Traballadores autónomos e pequenas e medianas empresas están véndose moi afectadas pola 
crise económica que atravesa noso país. O número de autónomos afiliados á Seguridade Social 
estase a reducir e consecuentemente a creación de empresas. 
  
Así mesmo, autónomos e PEMES están atravesando os mais graves atrancos e son os que 
atopan mais dificultades para obter financiamento. A maioría das PEMES que acudiron a unha 
entidade para solicitar crédito tiveron problemas para obtelo. 
 
Por todo iso, o Congreso dos Deputados, a instancia do Grupo Parlamentario Popular, aprobou 
o 21 de abril de 2009, unha Proposición non de lei relativa á medidas fiscais para mellorar a 
liquidez de pemes e autónomos que non cobren as súas facturas. 
 
A pesar do tempo transcorrido, o Goberno non deu cumprimento ao mandato do Congreso dos 
Deputados, polo que o 8 de outubro de 2009 se promoveu unha Proposición de lei para 
modificar a Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, co fin de 
eximir a PEMES e autónomos da obrigación de tributar por IVE polas facturas non cobradas. 
 
O pasado día 9, o Congreso dos Deputados acordou por unanimidade a toma en consideración 
da antedita Proposición de Lei. 
 
Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Popular somete para a súa toma en 
consideración polo Pleno da Corporación a seguinte:  
 
PROPOSTA DE ACORDO: 
 
O Pleno do Concello da Corporación de Teo acorda apoiar a tramitación parlamentaria, para 
que se produza coa máxima axilidade, ata a aprobación da Proposición de Lei de modificación 
da Lei 37/1992 de 28 de decembro do IVE, para permitir a pemes e autónomos non tributar polo 
IVE das facturas non cobradas, dando traslado deste acordo plenario ao Parlamento de Galicia, 
á Xunta de Galicia, e ao Goberno de España”. 
 
Aberta a quenda de intervención, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, amosa a 

súa conformidade coa proposta. 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que na Comisión Informativa o PSOE 

abstívose porque quería facer unhas consultas, sendo que agora van a votar a favor 

aínda que queren salientar que na moción se fala de “axilizar” e que cree que existe 

vontade política de todas a forzas de levalo adiante, aínda que lles transmiten que 
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existen determinadas dificultades xa que existe unha lexislación europea e tamén unha 

lexislación propia que obrigará a ver como se arbitran as medidas para evitar o fraude 

fiscal. 

 

O Sr. Alcalde di que o BNG coincide coa exposición do Sr. Leis e anuncia a abstención 

do seu grupo. Salienta que no fondo están de acordo, aínda que atopan dificultades de 

encaixe na tramitación. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
once votos a favor (6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO) e seis abstencións (6 
BNG), acorda apoiar a tramitación parlamentaria, para que se produza coa 
máxima axilidade, ata a aprobación da Proposición de Lei de modificación da Lei 
37/1992 de 28 de decembro do IVE, para permitir a pemes e autónomos non 
tributar polo IVE das facturas non cobradas, dando traslado deste acordo 
plenario ao Parlamento de Galicia, á Xunta de Galicia, e ao Goberno de España. 
 
4º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE O CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO 
DE SANTIAGO. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta sobre o Convenio de colaboración para o 

desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de 

transporte metropolitano de Santiago, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de Presidencia de 25/03/2010, que se reproduce a continuación.  

“PROPOSTA DA ALCALDIA SOBRE A APROBACIÓN DA ADHESIÓN DO CONCELLO 

DE TEO AO CONVENIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA AREA DE 

SANTIAGO. 

Dende o 12 de maio de 2006, existe un Convenio de Colaboración para o desenvolvemento 

conxunto do Transporte Metropolitano na área de Santiago de Compostela asinado no seu 

momento polo Concello de Teo coa Xunta de Galicia. 
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A experiencia obtida durante este tempo polas administracións asinantes do mesmo, aconsellan 

a súa revisión na percura de melloras que fagan máis eficiente o servizo implementado ao través 

deste instrumento e, en consecuencia, ao longo do pasado ano e os meses transcurridos do 

actual desenvolveuse un proceso negociador entre as administracións locais asinantes do 

mesmo e a Dirección Xeral de Transportes, primeiro, e a Dirección Xeral de Mobilidade na 

actualidade, tendentes a acadar un novo acordo en materia de transporte metropolitano que 

aporte respostas ás necesidades que en materia de movilidade veñen sendo detectadas. 

As especiais características que concurren no concello de Teo, que ven acadando uns 

crecementos demográficos acumulados nos derradeiros anos dun 23% como consecuencia da 

súa veciñanza co concello de Santiago, na súa maior parte composta por parellas xóvenes con 

traballos fora do fogar e unha elevada poboación infantil e xuvenil, determinan unhas 

necesidades en materia de transporte que e necesario atender promovendo o uso e o 

desenvolvemento do transporte público como alternativa sostible ao uso masivo de medios 

privados de transporte. 

Rematado este proceso negociador, o grupo de goberno municipal,   manifesta a súa intención 

de adherirse a este acordo, plasmado na redacción final do CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE 

METROPOLITANO DE GALICIA NA AREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE 

SANTIAGO e o ANEXO TECNICO DO CONVENIO DA AREA DE TRANSPORTE 

METROPOLITANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  e en consecuencia presenta á 

consideración do Pleno municipal a adopción do seguinte  

ACORDO:  

Primeiro.- Aprobar a adhesión do Concello e Teo ao Convenio de Transporte Metropolitano nos 

termos expresados na redacción do CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O 

DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE 

GALICIA NA AREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE SANTIAGO e o ANEXO 

TECNICO DO CONVENIO DA AREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Segundo.-Ampliar o número de anualidades, excedendo do límite de 4 anos que establece o 

artigo 174 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, ata seis anualidades (2010-2015). 
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Terceiro.- Ampliar as porcentaxes e as asignacións derivadas das citadas porcentaxes respecto 

das estipuladas no citado artigo 174. 

Cuarto.- Facultar ao Alcalde para efectuar as xestións necesarias para a efectividade do 

presente acordo.  

Teo, 25 de Marzo do 2010 

Martiño Noriega Sánchez 

Alcalde – Presidente” 
 
Obra no expediente informe da Intervención municipal de 17/03/2010, que se 

reproduce a continuación. 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
ASUNTO: Fiscalización sinatura convenio de colaboración para o transporte 
metropolitano na área de Santiago de Compostela 
 
LEXISLACIÓN APLICABLE 
 

Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais. 

 
Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local. 

 
Lei 30/1992, de 26 de novembro, RXPAC. 

 
RDL 781/1986, Texto Refundido do Réxime Local. 

 
RD 500/1990, de 20 de abril. 

 
Orde EHA/3565/2008, de 23 de decembro. 
 
Base 20ª de execución do Orzamento Municipal de 2008, prorrogado a 2010. 

 
ANTECEDENTES  
 
-Vista a comunicación da Dirección Xeral de Transportes da Consellería de Politica 
Territorial, Obras Públicas e Transportes, de data 29/01/2010, pola que se da traslado a 
este concello, do protocolo de intencións para o proceso de implementación do plan de 
transporte metropolitano para a área de Santiago de Compostela. 
 
-Visto o texto do Convenio de Colaboración e Anexo Técnico para o desenvolvemento 
conxunto do transporte metropolitano, remitido a este concello en data 02/03/2010, no que 
se definen os  compromisos a adoptar polas administracións potenciais asinantes do 
mesmo, entre elas o Concello de Teo. 
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Vista a lexislación aplicable que antecede, como interventora, emito o seguinte INFORME: 
 
1.-COMPROMISOS DO  ACORDO 
 
- O convenio de colaboración que se presenta ten por obxecto o desenvolvemento 
conxunto ( entre administracións autonómica e concellos), do transporte metropolitano na 
área de Compostela, sen que dito acordo implique creación de órganos administrativos, 
entidades supramunicipais, nin delegación de competencias. O que sí supón, é a creación 
da Área de Transporte Metropolitano de Santiago de Compostela, ámbito xeográfico con 
efectos funcionais. 
 
-Este acordo implica, fundamentalmente,  os seguintes compromisos para o Concello de 
Teo: 
 
 1.- aportacións económicas para o período 2010-2015, previsións expostas de 
seguido, que deberán consignarse orzamentariamente, e facerse efectivas antes do 31 de 
marzo de cada ano na  conta da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
 
ANO  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
 
TOTAL 148.753 268.957 283.725 299.363 315.929 333.483 
 
*2010, cálculos para 7 meses. 
 

2.- potenciación do uso do transporte público. 
 3.- conservación e mantemento das infraestructuras,  marquesiñas e áreas de 
estacionamento de  autobuses. 
 4.-aplicación da política tarifaria prevista no Plan de Transporte para a área 
metropolitana de Santiago de Compostela. 
 
-O convenio identifica ás partes asinantes,concellos e a Direccion Xeral de Transportes, a 
súa vixencia, ata 2015, o ámbito territorial, a área metropoltana de Santiago, polo  que da 
cumprimento ao disposto no artigo 88.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, RXPAC :  
 
“1.- Las AAPP podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto 
de derecho público como privado, siempre que  no sean contrarios al ordenamiento jurídico 
ni versen sobre materias susceptibles de transacción…” 
 
2.-Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de 
las personas intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial,  y el plazo de 
vigencia..”. 
 
2.- FINANCIACIÓN  
 
A) das achegas previstas para 2010/2015. 
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-Estas aportacións teñen carácter de transferencia corrente, a imputar no capítulo 4 do do 
Estado de Gastos. 
 
-Por outra parte, trátase dun gasto plurianual, que regula a Base 20ª de execución do 
Orzamento de 2008 prorrogado a 2010 e  o artigo 174 do RDL 2/2004, que dispón: 
 
“1.-La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al 
crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. 
 
2.-Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio 
ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: 
 a) inversiones y transferencias de capital. 
 … 
 e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las 
corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 
 
3.-El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a) b) 
y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en los casos incluídos en los 
párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no 
podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en 
que la operación se comprometió, en los siguientes porcentajes: 
 -en el ejercicio inmediato siguiente, el 70% 
 -En el segundo ejercicio, el 60% 
 -En el tercero y cuarto, el 50%  
 
… 
5.-En casos excepcionales el Pleno de la corporación podrá ampliar el número de 
anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo”  
 
Da lectura do anterior, se desprende: 
-Que os compromisos económicos derivados do convenio, durante os anos 2010 a 2015, 
superan o límite dos catro anos do artigo 174.3., non obstante, o Pleno pode ampliar ata 
2015 as anualidades. 
 
-Que, aplicando as porcentaxes a que fai referencia o citado precepto, o limite de gasto a 
comprometer para os  exercicios vindeiros, tomando como base de cálculo o crédito para 
12 meses no exercicio 2010: 
 

ANO 
base 

cálculo porcentaxe
límite 
comp 

        
2010 255.055,14 1 148.753,00
2011   0,7 178.538,60
2012   0,6 153.033,08
2013   0,5 127.527,57
2014   0,5 127.527,57
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Polo tanto, as achegas previstas excederían dos límites do artigo 174.3, pero de novo, o 
Pleno pode modificar estas porcentaxes (e polo tanto, os importes a consignar). 
 
En todo caso, debemos ter en  conta que estamos a falar de crédito a consignar nos 
orzamentos futuros correspondentes a aportacións brutas ou previstas pero que en termos 
efectivos será inferior cada ano debido a que a financiación se reparte entre usuarios e 
concellos, se ben as cantidades definitivas (ou líquidas) a entregar polos concellos se 
decoñecen, xa que as bonificacións se determinarán pola Dirección Xeral de Transportes 
cada ano. 
 
-Por outra parte, a data de hoxe se conta có orzamento de 2008 prorrogado a 2010. O  
crédito dispoñible para o fin proposto, consignado na partida 440/466.00(463/489.00) 
ascende a 45.000€, polo tanto,  de non aprobarse un novo orzamento,sería imprescindible 
acudir a unha modificación orzamentaria (transferencia de créditos) para dotar o crédito 
necesario para a anualidade 2010, que se prevé en 148.753€ para sete meses. 
 
-En caso de ser aprobado o novo Orzamento Municipal de 2010 deberá consignarse o 
importe necesario para asumir as obrigas referidas. 
 
B) dos investimentos de conservación e mantemento de infraestructuras 
 
-O convenio non precisa o importe dos investimentos mínimos que deberían realizar os 
concellos para o mantemento das infraestructuras, nin estipula un prazo para executalas, 
polo tanto, o concello de Teo poderá consignar o crédito que estime necesario para 
acometer estos investimentos no novo orzamento de 2010 ou ben tramitar a modificiación 
de créditos, se fose necesario realizar as obras con cargo ao orzamento prorrogado. 
 
C) da xustificación dos fondos aplicados 
 
Considerando a importancia das achegas a realizar polo Concello de Teo, e tendo en conta 
que a xestión destes recursos se levará a cabo por outra administración, que en funcion da 
política tarifaria e imputación de bonificacións, realizará a liquidación ao concello cada ano, 
sería convinte que, dende a Dirección Xeral de Transportes, con cada liquidación, se 
remitise ao concello, có desglose suficiente, a información acreditativa necesaria, que 
permita un control adecuado dos fondos municipais. 
 
3.- SUPRESIÓN DO BONOBÚS 
 
-Dende fai anos, o concello de Teo ven asumindo parte do custo do servizo de transporte 
de viaxeiros a través do denominado “ bonobús”. Pois ben, sen perxuízo  do xa informado 
anteriormente sobre estas axudas en especie, a que suscribe considera que coa entrada en 
vigor do servizo de transporte comarcal, se debería suprimir calquer outra achega polo 
concello para sufragar o servizo de transporte de usuarios. 
 
4.- ÓRGANO COMPETENTE 
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-Considérase órgano competente para aprobar a sinatura do convenio de colaboración que 
se presenta o Pleno da Corporación, en aplicación do xa citado artigo 174.5 do RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, TRLRFL. 
 
Teo, 17 de marzo de 2010. 
A INTERVENTORA 
 
Mónica Lado Varela 
 
 
O Sr. Alcalde di que a persoa que participou activamente na defensa dos intereses do 

Concello na Comisión Comarcal foi o concelleiro do BNG, D. Angel Rey Martínez, e 

cede a palabra a este concelleiro. 

 

O Sr. Rey explica que o convenio é coñecido por todos, xa que tivo a oportunidade de 

falalo cos representantes dos grupos e explicarlle exactamente en que consistía e que 

suporía para o Concello. Explica que o convenio foi obxecto de negociación durante os 

dous últimos anos coa Dirección Xeral do bipartito e agora coa Dirección Xeral de 

Movilidade. Da conta de que ao longo destes dous anos o convenio sufreu moi pocas 

modificacións, podéndose dicir que basicamente se desenvolve en catro programas. O 

primeiro refírese á mellora da conectivade entre as redes de transporte público e trata 

de incrementar a oferta do transporte, que se consideraba insuficiente. Explica o Sr. 

Rey que, tal e como estaba concebido ata o de agora, o transporte metropolitano 

baseábase no aproveitamento das liñas comerciais de transporte para, ao seu paso, 

facer paradas nos distintos concellos e facilitar así o acceso a ese transporte, aplicando 

unhas bonificacións dos prezos que asumíans os Concellos e a Xunta. Esto era 

insuficiente porque este tipo de transporte discurre polos eixos viarios principais dos 

Concellos, no caso de Teo pola N-550 e pola AC-841, e deixaba unha ampla zona 

interior do Concello sen unha oferta eficaz de transporte. Explica o Sr. Rey que durante 

este tempo estudouse a forma de correxir as eivas existentes e analizáronse as 

sesenta paradas existentes. Desas paradas chegouse á conclusión de que tan so 

dezanove tiñan unha eficiencia plena e absoluta para os habitantes do Concello, o que 

levou a replantexar todo o sistema de transporte e trasladarllo á Xunta. A suxerencia 

feita polo Concello de Teo, e por outros con problemas similares, foi recollida e 

aceptada pola Xunta, e así incluíronse dous subprogramas de desenvolvemento de 

novas liñas, un deles baixo a forma de servizos especiais directos, que permite crear 
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novas liñas axeitadas ás necesidades propias dos veciños do Concello. A única 

condición da Xunta é que as liñas tiñan que discorrer polos corredores principais. 

Habida conta de que o corredor da N-550, que oferta ata un total de 96 frecuencias 

diarias de viaxe, estaba máis que cuberto, centrouse no  corredor da AC-841 e fíxose 

unha proposta aceptada pola Xunta que foi establecer servizos especiais directos, con 

menor número de paradas, entre Pontevea e Santiago. Esta liña vai a ter unhas 

frecuencias moi determinadas e moi curtas pero orientadas a facilitar aos usuarios o 

acceso a Santiago a efectos de traballo, estudos e para labores administrativas, e polo 

tanto céntrase nuns horarios que permitan cubrir estas necesidades. Desta liña, 

denominada no convenio S-TEO 1, van a ser benficiarios 2.500 habitantes o que supón 

un 14,74 % da poboación, cubríndose con esto as necesidades de tranporte neste eixo. 

Un segundo servizo especial directo que se propuxo e foi aceptado pola Xunta, naceu 

ao abeiro de que a Xunta recollía a necesidade de potenciar o que eles chamaban o 

corredor dos Tilos. Así aproveitouse o nome dos Tilos, que ten un transporte propio, 

para introducir este segundo itinerario, polo tanto aproveitase a proximidade dos Tilos 

para levar o transporte ao núcleo da póboa, o que suporá a cobertura de 1.255 

habitantes máis. Di o Sr. Rey que o exposto se refire ás liñas de interés metropolitano. 

Salienta que durante a negociación aos Concellos lle preocupaba moito ser axentes 

activos na programación das liñas de viaxeiros e con iso conseguiuse, como novidade 

importante, que os Concellos poidan crear liñas de autobuses propias. Iso dou lugar a 

grandes dificultades porque Teo ten unha dispersión poboacional enorme e unha área 

de 60 ou 70 kilómetros cadrados, alonxados dos corredores principais. Esto levou a 

establecer o transporte pensando en acercar a toda a xente que vive no interior a 

outras paradas sitas nos corredores principais. Para iso crearonse catro paradas 

colector, na nacional 550, en Casalonga e outra nas Galanas, e na Ramallosa e 

Cacheiras. Explica o Sr. Rey que se escolleron este catro puntos porque son os que 

presentan a maior frecuencia posible de enlaces. Créanse entón dúas liñas circulares, 

S-TEO 3, Cacheiras-Cacheiras, pasando por Casal de Reis, con catorce expedicións 

diarias dende as sete ata as nove, que, por razón orzamentarias, so funcionan de luns 

a venres. A idea e que conforme o uso vaia minorando os costes se poidan ampliar a 

Sábados, Domingos e festivos. Estas liñas daran servizo a un total de 31 núcleos e 

6000 habitantes, polo que se beneficiría un 35% da poboación do Concello. Pensouse 

que unha liña circular sería insuficiente e creouse outra que dará servizo a outros 29 
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núcleos e a 6.000 habitantes máis, que tamén terá catorce viaxes diarios e abranguerá 

un 34 ou 35 % da poboación dos Tilos. Explica o Sr. Rey que o custo destas liñas para 

o Concello será de douscentos euros anuais a viaxe cero. A liña non vai a ser rentable 

a medio prazo pero unha das obrigas do Concello é prestar servizos por riba do 

concepto de rendibilidade. Salienta o Sr. Rey que ata aquí en canto ao “Programa da 

Conectividade”. En relación ao “Programa de implantación dun Sistema Tarifario 

Integrado”, di o concelleiro do BNG que, ata agora, os autobuses tiñan tarifas 

diferetnes, pero co novo convenio haberá un prezo único para todos os autobuses que 

circulen polo Concello, tanto os creados polo Concello como os adheridos ao sistema 

xa existente, pasando a ser 0,72 € por viaxe usando a tarxeta, que tamén se vai a 

modificar, e incluso ese mesmo importe para os usuario frecuentes, que fan máis de 

corenta viaxes ao mes, vai a ter unha dedución e pasaran a pagar 0,62 céntimos. 

Tamén se crea a tarxeta social de Galiza coa que se poden crear distintos perfís 

sociais ao que o Concello lle poida bonificar total ou parcialmente a viaxe, e que no seu 

momento se traera para aprobar. Explica o Sr. Rey que outra vantaxe dos usuarios é 

que os trasbordos se despenalizan, de xeito que unha persoa que colla o autobus en 

Cornide pagará 0,72 €, o que lle permitirá subir a un segundo autobus polo mesmo 

prezo e en Santiago, na rúa da Rosa, poderá coller otro autobus que o deixe por 

exemplo na Xunta ou no hospital. Opina o Sr. Rey que se trata dun avance importante 

que pode permitir que o programa de viaxe por autobús empece a despexar dunha vez, 

algo que ata o de agora non ocorreu en Teo, porque o servizo non era útil nin de 

calidade, aínda que o prezo era asequible. Explica o Sr. Rey que o cuarto programa 

que introduce o convenio é o de mellora das infraestrucuras, por medio do cal a Xunta 

destinará, ao longo deste ano, 100.000 € a repartir entre os Concello para mellorar as 

marquesinas, postes, sinalización, etc. Por outra parte a Xunta comprométese a 

millorar toda a información en canto a horarios, frecuencias e demais, que hoxe é un 

verdadeiro galimatías, na propia páxina web, páxina web que será enlazable coa dos 

Concellos para facer máis accesible a información aos usuarios. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di 

que se trata dun tema no que se leva traballando moitos anos sendo un tema 

interesante para todos os Concellos e tamén para Teo, engadindo que lle gostaría 

matizar algunhas cousas porque ten dúbidas en relación ao tema das liñas internas, 
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non pola súa instalación, porque sempre é bo darlle servizo aos veciños, senón polo 

deficit que van a provocar estas liñas, que suporarn trinta e tres millóns de pesetas 

anuais. Partindo ademais da base de que a zoa de Luou, Solláns, Pontevea, e outros 

sitios para alá, están cubertas por liñas de transporte, aínda que para aquí está 

bastante peor, ao millor sería conveniente que fora unha liña de transporte e non dúas. 

Salienta o Sr. Parajó que tamén hai que ter en conta que con este transporte se van a 

anular unha serie de servizos que se están prestando agora coma o bonobus, incluso 

non se sabe que ocorrería coas subvencións que antes se daba aos estudantes, se se 

lle seguirán dando dou non. Lembra o Sr. Parajó que aos pensionistas é verdade que 

se lle da o 100 % a algún, pero a outros non se lle vai facer esta rebaixa, por exemplo 

aos minusválidos terán que ter informe dos servizos sociais, cando agora se daba a 

víuvas e minusválidos. Polo demais pensa o Sr. Parajó que habería que reforzar a liña 

de Pontevea-Cacheiras. Remata o concelleiro de Inteo sinalando que cos matices que 

poidan aparecer máis adiante, e que agora non se detecten, e que se poidan correxir, 

ve ben o tema, aínda que lle fastidia que se teña que retirar o bonobus. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e cede a palabra a concelleira do PSOE, D.ª 

Sandra Riveiro Carro. 

 

D.ª Sandra Riveiro sinala que, como usuria, non está de acordo con moitas das cousas 

que dixo o Sr. Rey. Salienta que serían moitas as cousas que tería que dicir, pero que 

o seu compañeiro lle dixo que lle reservara o segundo turno. Explica a Sra. Riveiro que 

ela usa a tarxeta e que xa leva moito tempo pagando 0,72 €, polo que todo seguirá 

igual. Opina que no tema da tarxeta se dicía que a Xunta daría 45.000 tarxetas, para 

facer o cambio, gratuitas. Pregunta porque o Concello de Teo non negociou para que 

quedará garantido que ia a haber esas tarxetas gratuitas para os usuarios. Tratándose 

das liñas sinala a Sra. Riveiro que hoxe falou coas empresa Seoane e as outras que 

pasan polo Concello de Teo. Di que se vai a centrar no corredor da AC-841, falando o 

Sr. Leis despois dos outros, é que neste caso o que se falou é máis do mesmo. A Sra. 

Riveiro fai unha descrición dos horarios dos autobuses de Teo, e explica que no caso 

do STEO-1, Pontevea-Santiago, proponse como horarios de chegada a Santiago, sen 

que se diga a hora de saída, ás sete e cincuenta, oito e cincuenta e nove e cincuenta, 

pola mañan, e ás quince e cincuenta  e dezaseis e cincuenta. Tratándose da 
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Estradense, un sae as oito e outro as oito e trinta, polo que pasará por Pontevea en 

quince ou vinte minutos, e de regreso xa nin habería, Santiago-Pontevea, porque se 

supón que xa quedaría coa liña que xa está, o cal sería deficiente. No caso de STEO-2, 

que sería A Poboa-San Sadurdiño-Parque Montouto-Santiago, cando xa se está 

realizando a través do transporte urbano, o servizo realizaríase nun microbus, e as 

chegadas a Santiago serían ás sete corenta e cinco, ás oito corenta e cinco e ás nove 

corenta e cinco, pola maña, e ás quince corenta e cinco e ás dezaseis e corenta e 

cinco, pola tarde, regresando de Santiago ás quince e cuarto e as oito e cuarto. 

Pregunta a Sra. Riveiro se esto é de recibo. Interésase a concelleira do PSOE pola liña 

dos Verxeis-Augas Mansas e rúa da Rosa, e pregunta se se seguirá mantendo, 

engadindo que entende que si. A Sra. Riveiro di que en STEO-1 e STEO-2 en ningunha 

das liñas existe transporte a fin de semana, de xeito que como xa o Concello está moi 

servido, o refuerzo é xenial. Remata a concelleira do PSOE sinalando que o equipo de 

goberno non está vendendo un transporte metropolitano, senón que é máis do mesmo, 

e que o Concello segue sen estar servido a pesar de vivir a dez minutos de Santiago. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen sinala que polo que dixo o Sr. Anxo Rey, 

debeuse de inventar a polvora con este tema. Lembra que na Comisión este concelleiro 

falou menos e estivo de maravilla. Explica que este tema fíxose ao longo dos anos, 

estando él en moitas reunións. Amosa a felicidade do seu grupo porque esto se leve 

adiante e sexa beneficioso, aínda que haxa que facer correccións, como apuntaba a 

Sra. Riveiro ou o Sr. Parajó. Salienta o Sr. Blanco que o Sr. Anxo Rey fala de 

“creamos” e pregúntalle a este concelleiro se é o Director Xeral.  

 

O Sr. Rey di que cando fala de “creamos” se refire a todos. 

 

O Sr. Blanco di que esto xa ven da época de Franco e que o seu grupo está de acordo 

con que exista transporte metropolitano. Opina que o Sr. Rey falou máis do que van a 

falar todos os grupos e dille a este concelleiro que non acaba de inventar a pólvora. 

Opina que no seu momento haberá que correxir o tema porque en todos os proxectos 

que se fan hai erros, pero primeiro hai que poñelos en marcha e despois pensar nos 

fallos. Opina que as liñas internas van a ser deficitarias e que o problema vai a ser 
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poñelas e despois quitalas. Remata o Sr. Blanco dicíndolle ao Sr. Rey que se falara 

menos gañaría máis e o ian apoiar igual. 

 

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Rey, quen, dirixíndose ao Sr. Parajó, di que entende 

a preocupación en canto ao bonobus, pero que como xa se dixo se trata dun tema en 

relación ao que se comprometou a negociar no seu momento, mantendo esa promesa. 

Salienta o Sr. Rey que el non inventou a pólvora e que cando fala de “creamos” se 

refire ao Concello de Teo. O Sr. Rey comparte as dúbidas do Sr. Parajó en relación á 

rentabilidade. Explica que na Comisión falouse de falta de cultura en relación co 

transporte, sendo que cando non existe cultura de transporte público é o momento de 

investir no mesmo. Opina que o servizo será, a corto e medio prazo, deficitario. 

Salienta o Sr. Rey que, sabendo esto, non é excesivamente pesimista ao respecto en 

relación á financión porque teñen feitos uns cálculos, entendendo que pola xestión que 

se faga entre todos do bonobus, se aforrará un cincuenta por cento do que se está 

gastanto e iso permitirá cubrir unha boa parte da financición. Tratándose das becas de 

transporte di o Sr. Rey que haberá que mantelas, previo estudio do tema, e axustalas 

ás novas condicións, permitindo un aforro de custo. En canto ao importe sinala o Sr. 

Rey que él fala de unificación tarifaria non de mellora de prezos, xa que antes había 

diferentes tarifas. En relación ao tema de horarios salienta o Sr. Rey que se os 

concelleiros se leen o convenio cando se fala das liñas SIM, se fala de potenciar os 

horarios de uso maioritario para que os usuarios poidan acceder en condicións de 

igualdade, sendo que as condicións veñen impostas pola Dirección Xeral de 

Mobilidade, non creándose polo equipo de goberno. Tratándose da negociación das 

tarxetas o Sr. Rey sinala que el pode ter certa responsabilidade na mala negociación 

aínda que é importante saber que el foi o único concelleiro de partido distinto aos dous 

maioritarios, negociando polo tanto nunha condición minoritaria. Salienta que a el lle 

gostaría un convenio non que se deseñara absolutamente todo o transporte de novo, 

pero iso non é posible dado o mapa de concesións que existe actualmente, porque 

existe unha maraña legal que impide que as concesións existentes sexan tocadas, e 

iso obriga a estabrecer servizos absolutamente novos que poden ser coincidentes cos 

xa existentes. Tratándose da liña que como sinalaba a Sra. Riveiro non se citaba, 

salienta que non se cita ningunha das liñas, xa que todo o que está no trasnporte 

metropolitano actual vai a continuar exactamente igual, xa que el so falou de melloras, 
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e non melloras introducidas por el, senón polos dez Concellos que participaron na 

negociación. Opina o Sr. Rey que se trata dun plan imperfecto, porque se parte de 

cero, non existindo experiencia anterior, nin existindo estadísticas que permitan augurar 

o éxito ou o fracaso ao respecto, pero é unha aposta matizada e estudada. Di o Sr. Rey 

que a el lle gostaría que o último autobús fora as 11 ou 12 e que lle gostaría que os 

Domingos e os festivos tamén houbera, pero nese momento non se falaría de 200.000 

€, senón  que serían 350.000 ou 400.000 €. Salienta o Sr. Rey que lle gostaría poder 

propor iso no futuro pero que agora hai que ser prudente. Tratándose do dito polo Sr. 

Blanco, salienta o Sr. Rey que fala de “nos”, en conxunto, non en primeira persoa. 

Lembra que chegouse ata aquí neste tema por un convenio firmado polo PP que foi o 

que se puido asinar naquel momento e funcionou o que tiña que funcionar sen que iso 

sexa culpa de ninguén e menos do Sr. Blanco, porque contaba con menos armas coas 

que se contan agora para conseguir que funcionara. Di o Sr. Rey que lle gostaría que o 

convenio tiverá duración no tempo, porque hai a obriga de prestar o servizo. Salienta 

que a súa idea é de non quitar nunca un servizo de utilidade e que é optimista, 

esperando que de cara ao futuro os custos poidan ser minorados, para o cal terá que 

traballar o que lle corresponda en cada momento. Di o Sr. Rey que él bota unha cousa 

en falta, e na que fixo moito fincapé, que se refire a potenciar o tema da marca, sendo 

que serán os Concellos os que terán que facer ese esforzo. Co tempo haberá que facer 

retoques, tal e como dicía o Sr. Blanco, pero se se saca o convenio adiante poderase 

traballar sobre el, non podéndose en caso contrario.  

 

Sendo as vinte e unha horas e cinco minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro do 

BNG, D. Rafael Sisto. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, 

quen di que no debate estase vendo o que él dicía de que no seu momento haberá que 

facer retoques. Di que lle gostaría facer unha pregunta ao Sr. Rey en relación ao tema 

do fin de semana, e sinala se a proposta do Concello non podería ser como liña nova, 

facer unha liña de ida e volta, que puidera vir ás dez e pico. Di que estaría ben 

solucionar ese problema porque non é lóxico que o fin de semana non existe liña de ida 

e volta. Salienta o Sr. Parajó que de todas formas, partindo da base de que na maioría 

das cousas está de acordo, vai a apoiar o transporte metropolitano, pero facendo 
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fincape en que o tema do bonobus agora se deixa pero non o negocia. Salienta o Sr. 

Parajó que existe moita xente que non ten os recursos suficientes, maiores de 65 anos 

e incluso os discapacitados, aos que lles poñería a todos un cen por cen, así como aos 

pensionistas, polo menos incorporar eses 20 viaxes que lle saerían gratis. Di o Sr. 

Parajó que outra cousa que habería que mirar é a relativa aos estudantes, caso no que 

parece que o 25 por cen é unha cantidade moi pequena cando hai familias que para 

mandar os fillos a Santiago a estudar á Universidade teñen dificultades. 

 

A Sra. Riveiro pregunta se se pode facer algún cambio no STEO-1 e no STEO-2 e 

explica que no caso do STEO-1 ponse sete e cincuenta, oito cincuenta, e nove 

cincuenta, e no STEO-2, ponse sete e corenta e cinco, oito corenta e cinco e nove 

corenta e cinco, e que como no convenio pon que cando se chega á  rúa da Rosa, o 

máximo que se pode estar alí son cinco minutos, o tema queda moi axustado. Di a Sra. 

Riveiro que únicamente o expón por se o equipo de goberno non se dera conta diso. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que o seu grupo valora moi positivamente a 

existencia do transporte comarcal na medida en que se trata dunha necesidade 

obxectiva que vai a contribuir na integración do Concello no seu entorno de referencia, 

en beneficio de todos. Outra cousa diferente son determinadas eivas que se plantexan 

e que poderían estar subsanadas se o proceso de negociación fora outro. Salienta o 

Sr. Leis que se percibe un avance na actuación do Sr. Rey en relación á actuación a 

que lles ten acostumados o equipo de goberno, tratándose por tanto dun guiño máis, 

pero só dun guiño, un amago, porque o que se debería facer é antes de presentar o 

convenio quizáis se se consultara coas forzas políticas cun pouco máis de antelación, 

algúns das pegas que se están vendo quedaran subsanadas. 

 
 
Sendo as vinte e unha horas e doce minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do 

BNG, D. Rafael Sisto. 

 
Lembra o Sr. Leis que o Sr. Rey dixo que o convenio debería ser apoiado por todos e 

salienta que este concelleiro debería tomar nota e ter en conta que tamén hai moitos 

outros temas que tamén deberían ser aprobados por unanimidade. Opina o Sr. Leis 

que hai un montón de temas que deberían de recollerse polo equipo de goberno e 
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intentar trasladalos a unha comisión de seguemento. Di que lle gostaría facer dúas 

precisións. A primeira relativa a que o seu grupo comparte que o suposto que debería 

inspirar as tarxetas sociais é o de tramo por renda. Opina o Sr. Leis que determinadas 

xeneralizacións moi actuais, son moi inxustas, engadindo que lle gostaría que ese tema 

fora trasladado á comisión de seguemento. En segundo lugar di o Sr. Leis que a idea 

do autobús como elemento estructurador do territorio tamén é compartida polo seu 

grupo, aínda que creen que existen outro tipo de criterios estructurais máis importantes. 

Entende o Sr. Leis que non vai a ser fácilmente xustificable en termos de renda o tema 

das liñas circulares, porque fora da necesidade de facer xestións administrativas, non 

existen grandes necesidades obxectivas da cidadanía. Tratándose das dúas liñas que 

se crean, di que os itinerarios case son un calco unha da outra e se ve que a parte este 

do Concello queda servida, porén a zona sur, ou as parroqquias de Vamonde, Vilariño, 

etc, quedan bastante abandonadas, polo que a estructuración do territorio non queda 

satisfactoriamente cumprida. Di o Sr. Leis que lle gostaría insistir en temas como a 

identificación dos autobuses ou a forma que ten a xente para poder chamar ao 

conductor para facer unha parada. Os autouses teñen que ir adaptándose ás 

necesidades, de xeito que, por exemplo, se un usuario ten que avisar o conductor de 

que ten que facer unha parada, hai que utilizar o sistema tradicional de levantarse do 

bus, co risco que isto supón, e darlle unha palmada ao conductor. Tratándose do tema 

de accesibilidade  considera o Sr. Ray que é importante por enriba se se ten en conta 

que a xente maior utiliza moito o transporte. Refírese o Sr. Leis ás eivas que se 

plantexan na AC 841 e sinala que a liña se debería completar con horarios nocturnos. 

Tratándose dos festivos opina o Sr. Leis que é un tema moi importante e que o Sr. Rey 

fala de incremento de costes pero se se fixera un estudo do que pode significar certa 

supersposición de custes do transporte metropolitano e o ordinario se podeíra suprimir 

algún e financiar o incremento do servizo do autobús o fin de semana, en especial para 

determinados colectivos como os xovenes. 

 

Interésase o Sr. Leis polo servizo a Francos. Di que actualme está cuberto polo servizo 

que vai a Ribeira e pregunta se este servizo tamén dispón de tarxeta metropolitana ata 

Francos. 
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Resposta o Sr. Rey que todo o servizo se vai a manter igual pero que en todo caso 

mirará iso. 

 

O Sr. Leis sinala que o Sr. Rey dixo o outro día que o tema dos Tilos quedaba fora e 

que na estipulación segunda, no parágrafo último, faise referencia ao tema dos Tilos, 

cando se di que os Concellos de Teo e Santiago de Compostela comprométense a 

someter á comisión de seguemento, no prazo de dous meses dende a formalización do 

convenio, un proxecto de mellora do transporte público de viaxeiros na parroquia dos 

Tilos. O Sr. Leis pregunta que se quere dicir con isto. Remata o portavoz do PSOE 

anunciando o voto a favor do seu grupo e solicitando que en todo caso se recollan 

todas as observacións feitas e se trasladen á comisión de seguemento para 

perfeccionar o sistema. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que cando o Sr. Rey se da por aludido e 

di que non se atribúe os logros, llo dicía porque o Sr. Rey utilizaba a palabra “creamos”, 

cando se trata dun traballo de moitos anos e de moitos grupos de distintas ideoloxías. 

Salienta o Sr. Blanco que o PP pelexou moito no seu momento, que despois veu o 

bipartido, que non fixo nada, e seguiuse igual, e agora parece que vai adiante o tema 

do transporte comarcal. Di que está encantado de que o tema saia adiante aínda que 

as modificacións, en relación aos minusválidos, persoas maiores, etc, haberá que 

miralas despois. Amosa o apoio do seu grupo para sacar o tema adiante, xa que hai 

que ter un documento para despois facer as modificacións e correccións necesarias. 

Hai problemas como o dos fins de semana e haberá que miralo, pero primeiro hai que 

ter un documento e despois chegar a iso. Tratándose das subvencións di o Sr. Blanco 

que xa se verá, cando chegue o momento, ao igual que haberá que chegar a un acordo 

de todos polo que se refire aos minusválidos e aos estudantes. Opina o portavoz do PP 

que o Sr. Rey xa explicou ben o tema na Comisión non facendo falla a disertación de 

hoxe, sabendo que xa contaba co apoio do PP. Remata o Sr. Blanco sinalando que as 

ideoloxías hai que respetalas, pero o que vale son os feitos e traballar polos veciños. 

 

O Sr. Alcalde salienta que polo equipo de goberno quen levou o peso do traballo foi o 

Sr. Rey, quen fixo un traballo importante e serio recoñecido incluso na Dirección Xeral 

de Transporte e polos propios Concellos, sen perxuizo de que todo sexa mellorable. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO), 
acorda: 

Primeiro.- Aprobar a adhesión do Concello e Teo ao Convenio de Transporte 
Metropolitano nos termos expresados na redacción do CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE GALICIA NA AREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO 
DE SANTIAGO e o ANEXO TECNICO DO CONVENIO DA AREA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Segundo.-Ampliar o número de anualidades, excedendo do límite de 4 anos que 
establece o artigo 174 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, ata seis anualidades (2010-
2015). 

Terceiro.- Ampliar as porcentaxes e as asignacións derivadas das citadas 
porcentaxes respecto das estipuladas no citado artigo 174. 
Cuarto.- Facultar ao Alcalde para efectuar as xestións necesarias para a 
efectividade do presente acordo.  
 
O “Convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte 

metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano de Santiago” e o “Anexo 

técnico do Convenio da área de transporte metropolitano de Santiago de Compostela” , 

incorpóranse á presente acta como ANEXO I. 

 
O Sr. Acalde explica que hai unha proposta da alcaldía que hai que someter ao Pleno, 

aínda que so sexa por responsabilidade, e que se deriva da xuntanza que tivo lugar cos 

servizos económicos da Deputación e que se refire á delegación nesta Administración 

do tema das multas. 

 
5º.-  MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto sexto da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia.  
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O Portavoz do PP, Sr. Blanco di que o seu grupo ten unha moción contra a subida do 

IVE e que como é do PP está en castelán, aínda que intentará facer unha traducción 

simultánea. 

 

Sometida a votación, o Pleno con once votos a favor (6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo 
Mixto- Inteo) e seis abstencións (6 BNG), co quorum da maioría absoluta do 
número legal dos seus membros, acorda que se proceda ao debate e posterior 
votación da moción do PP contra a subida do IVE. 
 
 
O Sr. Blanco da conta da moción de 25 de marzo de 2010, que se recolle a 
continuación 
 
“D. Armando Blanco Martínez, voceiro do grupo Popular no Concello de Teo, no nome e 
representación deste e ao amparo do establecido nos artigos 91.4 e97.3 do Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais de 1986, por razóns de 
urxencia, eleva ao Pleno da Corporación para o seu debate a seguinte 
 
MOCIÓN EN CONTRA DA SUBA DO IVE 
 
No ano 2009, as contas públicas rexistraron o maior deterioro da súa historia. As importantes 
desviacións na estimación dos ingresos e os gastos para 2009 poñen de manifesto que o Estado 
perdeu o control da situación económica e das finanzas públicas. 
 
O Goberno, lonxe de abordar a corrección desta situación de grave desaxuste das nosas contas 
públicas mediante un proceso de consolidación fiscal centrado no control do gasto público e 
medidas de austeridade na actuación de todas as Administracións Públicas, presentou uns 
Orzamentos Xerais do Estado para 2010 que, non só contemplan un aumento do 17% do gasto 
non financeiro do Estado con respecto aos PGE de 2009, senón que introducen a maior subida 
de impostos da democracia, facendo recaer integramente a paulatina corrección do déficit 
público nun hipotético aumento dos ingresos consecuencia da subida de impostos aprobada 
para 2010. 
 
Tanto a evidencia empírica como numerosos estudos poñen de manifesto que a subida dos 
impostos ao consumo nunha situación de crise económica como a que reflicten os propios 
orzamentos do Estado, é unha medida desaconsellable xa que, polos seus efectos negativos 
sobre o consumo e polo tanto o investimento e o emprego, prexudicará a recuperación 
económica sen ter apenas impacto na recadación. 
 
Así, entre outros Organismos, a OCDE avisaba dos efectos negativos que terá para a nosa 
economía a subida do IVA, e recomendou ao Goberno, no seu informe semestral de Perspectivas 
publicado en novembro de 2009, que aprazase a subida do IVE a 2011  
“a fin de que a economía se recupere de xeito máis sólido”. 
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Ademais da repercusión negativa que esta suba terá sobre produtos e servizos como roupa, 
calzado, electrodomésticos, recibo da luz, factura do teléfono, coches, vivenda, alimentación, 
hostalería, restaurantes, transporte terrestre…, os concellos e as CCAA verán drasticamente 
diminuída a súa capacidade para contratar obras e servizos que prestan aos cidadáns, e iso sen 
contar ademais o prexuízo que a subida do IVE carrexará tamén aos proxectos contratados ao 
amparo do actual Fondo Estatal de Emprego e Sostemento Local.  
  
A este recorte haberá que sumar os 3000 millóns de euros menos que os entes locais deixan de 
recibir por transferencias do Estado para este ano. Con estes datos, as perspectivas económicas 
dos gobernos locais e os instrumentos para facer fronte á grave situación financeira non farían 
senón empeorar, o que albisca un panorama verdadeiramente desolador para o segundo 
semestre deste ano. 
 
Pero, con todo, os grandes prexudicados van ser os propios cidadáns castigados dobremente, na 
súa dificultade para acceder a bens de consumo básicos e na calidade de prestación dos servizos 
que reciben do seu Concello. 
 
Por todo iso, o Grupo Municipal Popular somete á consideración do Pleno a aprobación dos 
seguintes acordos: 
 
PRIMEIRO.- Instar ao Goberno da Nación a deixar sen efecto a subida de tipos impositivos do 
IVE prevista para xullo de 2010. 
 
SEGUNDO.- Instar o Goberno á inmediata negociación cos partidos políticos e asociacións 
máis representativas do ámbito local, da reforma conxunta do sistema de financiamento e do 
goberno local, que dote aos Entes Locais dun marco institucional, competencial e financeiro 
adecuado para facer fronte á difícil situación actual. 
 
TERCEIRO.- Trasladar estes acordos ao presidente do Goberno, á vicepresidenta Segunda e 
ministra de Economía, ao vicepresidente terceiro e ministro de Política Territorial, e aos 
voceiros parlamentarios das Cortes. 
 
En Teo, a 25 de marzo de 2010 
Fdo. Portavoz del Grupo Popular” 
 
 
O Sr. Blanco opina que Zapatero empobrece aos españois. Di que a incapacidade do 

Goberno socialista fronte á crise provocou que as familias perdan cada vez máis poder 

adquisitivo e creza o número de fogares con grandes dificultades para chegar a fin de 

mes. Salienta que o 60% das familias españolas manifesta que ten, polo menos, 

algunha dificultade para afrontar os gastos mensuais, mentres que o 14% asegura que 

vive con grandes apuros económicos para chegar a fin de mes. Un de cada tres 

fogares recoñece non dispoñer de capacidade para asumir gastos imprevistos. Só nun 

ano a cifra disparouse un 6%. Máis do 7% de familias vese obrigado a atrasar pagos do 

aluguer, a hipoteca ou os recibos de servizos básicos: dous puntos máis nos últimos 
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catro anos. Máis dun millón de familias teñen todos os seus membros activos no paro. 

O Sr. Blanco salienta que os expertos e os cidadáns coinciden en que subir o IVE nos 

empobrecerá aínda máis. Explica o Sr. Blanco que máis de sete de cada dez cidadáns 

están en contra da subida da taxa, segundo unha enquisa publicada hoxe en La Razón, 

que case o 60% afirma que a suba do IVE reducirá o seu poder adquisitivo e que máis 

da metade considera que paga demasiados impostos, que o Goberno gasta demasiado 

e que o mellor sería diminuír a presión fiscal e aumentar a liquidez dos consumidores. 

Di o Sr. Blanco que a suba do IVE recortará as vendas de coches en 131.300 

unidades, segundo o sector, engadindo que a a asociación de vendedores lamenta que 

se destruirán 10.000 empregos pola suba do IVE de Zapatero. Salienta o Sr. Blanco 

que un estudo de economistas independentes afirma que "a subida do IVE é 

"demasiado cara e demasiado pronto". Explica que os autores son economistas da 

Universidade Autónoma de Barcelona, a Universidade de Granada, o IESE e o CEMFI, 

e que conclúen, en primeiro lugar, que a maior parte do aumento da carga fiscal 

recaerá sobre os pobres, os maiores e os pensionistas, debido a que o consumo supón 

a maioría do gasto deses colectivos e que, en segundo lugar, a suba do IVE vainos 

custar un decrecemento anual de 0,5 puntos do PIB e a perda de máis empregos. 

Remata o Sr. Blanco sinalando que "O axuste do déficit orzamentario español 

utilizando o IVE vai ser moi custoso, a súa entrada en vigor quizais é precipitada, e 

probablemente deberían considerarse outras formas alternativas de reducir o déficit 

fiscal". 

 

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), di que se 

reserva para o segundo turno. 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que cede a palabra ao Sr. Carlos Rego. 

 

O Sr. Rego di que os membros do seu grupo non están de acordo nin co fondo nin 

coas forma da moción, sendo preciso que se aporten datos concretos ao respecto, así 

por exemplo cando se fala de gastos ou de Comunidades Autónomas este tema 

sacado hoxe neste Pleno xa non está de actualidade porque Esperanza Aguirre o puxo 

de relieve e chamou á rebelión popular para que non se pague o incremento do IVE 

para tapar outras cousas como o do Sr. Camps e o Sr. Matas. Di o Sr. Rego que hai 

tipos impositivos máis altos na Comunidade Económica Europea. 
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O Sr. Alcalde felicita ao Sr. Blanco pola traducción simultánea e pídelle que cumpra coa 

Lei de normalización. Di que no fondo o BNG está basicamente de acordo coa moción 

e co de que a suba non diferenza rendas, non é progresiva e hai que poñer medios de 

presión fiscal, de xeito que paguen máis os que máis teñen e non todos por igual. 

Salienta o Sr. Noriega que non se trata dun imposto de redistribución de riqueza e niso 

di estar de acordo. Remata sinalando que bota en falla o recoñecemento de medidas 

fiscais alternativas, xa que non chega con dicir que a suba do IVE nos vai e 

empobrecer máis ou que a recadación vai ser complicada, polo que o seu grupo vaise 

a abster, pese a estar de acordo co fondo da moción. 

 

O Sr. Blanco anuncia o apoio do seu grupo e sinala que nin o Sr. Camps nin o Sr. 

Matas teñen nada que ver con isto. 

 

O Sr. Parajó di que toda suba de impostos é mala. Salienta que tratándose do 

incremento o que máis lle doe e que todas as subas foron feitas polo PSOE, por Felipe 

González e por Zapatero. Opina que os cartos hai que sacalos doutro sitio e que non 

poden pagar xustos por pecadores. 

 

O concelleiro do PSOE, Sr. Rego, di que o tipo reducido do imposto, do 4 por cen, non 

se vai a incrementar. Posiblemente a suba de impostos non vai a ser a táboa de 

salvación, pero quizáis esa medida, xunto con outras que se están negociando, poidan 

axudar a saír da crise. Salienta o Sr. Rego que non se ten coñecido unha crise tan 

grande como esta, resultando complicado sair da mesma. O PSOE pediu o incremento 

de determinados tipos impositivos do IVE para equiparar a media europea e aínda así 

non se chegara. Remata o Sr. Rego sinalando que esta medida foi aprobada nos 

orzamentos xerais do Estado, polo tanto está democraticamente aprobado. 

 

O Sr. Alcalde opina que determinadas aseveracións, como o da rebelión popular, non 

son de recibo. 

 

Rematado do debate e sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, con 
sete votos a favor (6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO), seis abstencións (6 BNG) e 
catro votos en contra (4 PSOE), acorda: 
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PRIMEIRO.- Instar ao Goberno da Nación a deixar sen efecto a subida de tipos 
impositivos do IVE prevista para xullo de 2010. 
SEGUNDO.- Instar o Goberno á inmediata negociación cos partidos políticos e 
asociacións máis representativas do ámbito local, da reforma conxunta do 
sistema de financiamento e do goberno local, que dote aos Entes Locais dun 
marco institucional, competencial e financeiro adecuado para facer fronte á difícil 
situación actual. 
TERCEIRO.- Trasladar estes acordos ao presidente do Goberno, á vicepresidenta 
Segunda e ministra de Economía, ao vicepresidente terceiro e ministro de 
Política Territorial, e aos voceiros parlamentarios das Cortes. 
 
O Sr. Alcalde explica que unha vez convocadas as Comisións Informativas, realizaron 

unha visita ao Concello os servizos económicos da Deputación para explicar o tema da 

inoperatividade xurdida en relación ao tema da delegación da recadación das multas na 

Deputación, habida conta de que o Pleno do Concello aprobou no seu día a citada 

delgación, sendo aprobado igualmente polo Pleno da Deputación, pero denegándose 

no último Pleno do Concello a aprobación da ordenanza reguladora. Explica o Sr. 

Alcalde que hai que ter en conta igualmente a modificación da Lei de tráfico e a 

necesidade de desbloquear o tema, polo que se vai a someter a votación a ratificación 

da inclusión deste punto na orde do día do Pleno que se está a celebrar. 

 

Sometido a votación o Pleno da Corporación con dez votos a favor (6 BNG e 4 
PSOE) e sete votos en contra (6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO), acorda declarar a 
urxencia e incluir na orde do día o seguinte asunto: 
 
PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE ORDENANZA SOBRE 
SANCIÓNS POR INFRACCIÓN DAS NORMAS DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL. 
  
O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 30/03/2010, que se recolle a 
continuación. 
 

“PROPOSTA DE APROBACIÓN DA ORDENANZA XERAL MUNICIPAL SOBRE 

TRÁFICO, VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL DO CONCELLO DE TEO 
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O Pleno da Corporación, en sesión celebrada o 25 de novembro de 2009, aprobou a proposta 

da Alcaldía de data 10 de novembro de 2009, acordando “Elevar a definitivo o acordo 

provisional adoptado polo Pleno na sesión celebrada o día 29/07/2009, de delegación na 

Deputación Provincial das competencias para a instrucción dos expedientes sancionadores por 

denuncias cursadas polo Concello por infracción das normas sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor e seguridade viaria, aprobadas pola Deputación Provincial na sesión 

plenaria do 26 de xuño de 2009”. 

 
Á vista da comunicación remitida pola Tesourería Provincial da Deputación da Coruña, en data 

24 de novembro de 2009, vese necesaria a aprobación dunha Ordenanza xeral municipal sobre 

tráfico, vehículos a motor e seguridade vial do Concello de Teo, para o desenvolvemento do 

servizo relativo á instrucción dos expedientes sancionadores nesta materia. 

A tal efecto, a Deputación Provincial propón un modelo tipo de Ordenanza, para unificar 

criterios para o conxunto de concellos, segundo expón razonadamente na comunicación 

antedita. 

 
Polo exposto,  propónse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, vehículos a motor e 

seguridade vial do Concello de Teo, segundo o modelo enviado pola Tesourería Provincial da 

Deputación da Coruña, e que se recolle como anexo á presente proposta. 

 

Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no Boletín Oficial da 

Provincia e no taboleiro de Edictos da Corporación durante 30 días. De non formularse 

reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional. 

  

Terceiro.- Remitir o presente acordo á Deputación Provincial da Coruña, para o seu 

coñecemento e efectos. 

 
Teo, a 30 de marzo de 2010. 

 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Sr. Alcalde explica que houbo unha reunión cos portavoces e co Tesoureiro da 

Deputación na que se explicou as vantaxes que supoñian a delegación na Deputación 
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do tema das multas, en especial en relación aos problemas xurdidos aos Concellos ao 

non poder repercutir as multas sobre os cidadáns non empaddroados nos mesmos. 

Opina o Sr. Alcalde o desbloqueo desta situación é unha cuestión de seriedade. 

 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di que no 

seu momento votou en contra e que agora vai a facer o mesmo, porque non está de 

acordo co funcionamento da policía local e non quere darlle outra arma para que 

poidan multar máis, porque ao pasar á Deputación será máis fácil cobralas. 

 

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que no Pleno anterior o seu grupo abstívose, aínda 

que cree que se trata de dous temas diferentes, un o da actuación da policía e outro o 

tema que se está tratando, polo que van a modificar o seu posicionamento e votar a 

favor. 

 

Intervén o Sr. Blanco e dí que, sen criticar a actuación da policía, o outro día votaron en 

contra e hoxe van a seguir na mesma liña. 

 

O Sr. Alcalde agradece ao PSOE o cambio de posicionamento, non entendendo a 

posición dos outros grupos, que despois de aprobar a delegación, deixan ao Concello 

en terra de ninguén ao non aprobar a ordenanza. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 BNG e 4 PSOE) e sete votos en contra (6 PP e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, 
vehículos a motor e seguridade vial do Concello de Teo, segundo o modelo 
enviado pola Tesourería Provincial da Deputación da Coruña, e que se recolle 
como anexo. 
 
Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de Edictos da Corporación durante 30 
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días. De non formularse reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o 
acordo ata entón provisional. 
Terceiro.- Remitir o presente acordo á Deputación Provincial da Coruña, para o 
seu coñecemento e efectos. 
 
A Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, vehículos a motor e seguridade vial do 

Concello de Teo, segundo o modelo enviado pola Tesourería Provincial da Deputación 

da Coruña incorpórase á presente acta como ANEXO II. 

 
 
6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO). 
O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó, formula os seguintes rogos e 

preguntas. 

 

1.- O Sr. Parajó di quere dar conta duns temas relacionados con distintos 

alcantarillados que lle comentaron os veciños. Refírese ao alcantarillado de Folgueiras 

onde di que existen seis ou sete veciños aos que non se lle colle por ter feito 

modificacións, ao alcantarillado de Carballal, onde hai cinco que tampouco o collen, e 

ao bombeo de Vilaverde que está sen funcionar pese a que fai tempo que está 

colocado. 

 

O Sr. Sisto di que hai unha reunión posta cos técnicos tanto do Concello como cos da 

empresa con respecto a esa xente que plantexa dúbidas. Explica o Sr. Sisto que hai 

que facer as determinacións de nivel, xa que todos os técnicos afirman que entran 

todas agás o problema da última casa. Tratándose de Carballal di o Sr. Sisto que 

quedaron cinco casas nun dos ramais. Explica que se foi a unha conducción xeral por 

medio da aldea que da servizo ao maior número de casas posibles e despois se fan 

ramais que dan conexión ás casas, que nun sitio son máis e noutros menos, e que 

despois executa Aquaguest. Cando acaben ca conexión dente a rotonda do Pino, irá a 

Carballal, onde hai un único ramal, e despois irá a Lamas de Guldris onde tamén 

quedaron dous ou tres ramais pequenos para facer. Tratándose de Vilaverde o Sr. 

Sisto di que mirará o tema e que lle dirá algo o Sr. Parajó.  
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ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
Os concelleiros do PSOE formulan os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- O Sr. Leis di que os veciños da rúa Vidueiro nº 46, nos Tilos, plantexan se se pode 

rebaixar un pouco a acera para facilitar o acceso ás súas vivendas.  

 

O Sr. Sisto explica que a estes efecto ten que adiantar que o arquitecto municipal se 

opón ao rebaixe de aceras por accesibilidade, xa que defende sempre que teñen que 

ser os particulares o que o adaptan. Explica que en todo caso haberá que estudialo.  

 

O Sr. Parajó pregunta quen mandou rebaixar a acera. 

 

O Sr. Sisto resposta que ninguén e que existe un expediente de reposición que está en 

trámite por ese motivo. 

 

O Sr. Leis di que non son vivendas que dan á rúa, senón que son vivendas que teñen o 

acceso a través dunha rúa que desemboca nesta rúa principal, ao fondo dos Tilos, 

tratándose dunha situación especial pola súa configuración. 

 

2.- A concelleira do PSOE, Sra. Riveiro, pregunta se o equipo de goberno é consciente 

dos problemas que se están plantexando no rexistro en relación ás solicitudes de 

empadronamento como consecuencia do cambio de números e nomes de rúas. 

Pregunta a Sra. Riveiro como non se mirou o tema antes. 

 

O Sr. Sisto aclara que se trata dunha situación transitoria e que o problema non ven 

tanto polos persoas que solicitan o empradonamento, porque iso supón xa unha 

revisión da situación, senón polo esforzo que ten que facer a o persoal de 

administración en relación coa xente que non o solictia, habida conta incluso das 

próximas eleccións. 

 

A Sra. Riveiro opina que existiu unha falta de previsión con este tema. 
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O Sr. Alcalde explica que a información coa que se contaba era a posibilidade de 

volcado dos documentos, como dixera a empresa, pero que iso non vai a ser posible, 

existindo polo tanto unha mala transmisión do modo de proceder. 

 

A Sra. Riveiro di que algúns veciños se enteraron do cambio de numeración porque lle 

chegou unha carta de empresas privadas, o que supón que a alguén lle chegou a 

información. 

 

O Sr. Alcalde aclara que tratándose da utilización dos datos persoais por parte do 

equipo de goberno existiu unha protección absoluta, sendo en todo caso certo que 

correos dispón dunha copia da numeración. 

 

A Sra. Riveira di que ela simplement o fai chegar. 

 

3.- O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, pregunta se un pouco máis abaixo do Rio de 

Feros, na pista de concretación parcelaria, se ten pensado facer algo. 

 

O Sr. Sisto resposta que non hai previsións concretas. 

 

O Sr. Rama di que se podería por unha sinal de prohibicción de acceso porque os 

camións pasan pero os coches non, sendo preciso que se busque unha solucion e que 

se arranxe ou se peche ao tráfico. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
1.- A concelleira o PP, D.ª Carmen Barros, di que en reiteradas ocasións puxo en 

coñecemento do Sr. Sisto e do Sr. Fernández, o malestar dos veciños en relación á 

estrada AC-841 no tramo de Cacheiras. Explica que ao estar alí a asociación adicada á 

rehabilitación de persoas con minusvalía e tamén a farmacia, se trata dunha acera moi 

concorrida e os pacientes que van á clínica soen levar sillas, ou muletas. Salienta a 

Sra. Barros que alí hai falta de valdosas, outras que se moven, as farolas..etc. Opina a 

Sra. Barros que existe falta de interese por ese tema.  
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O Sr. Alcalde di que no plan de cooperación que se está tramitando, se pediu unha 

cuadrilla para as beirarrúas de Cacheiras. 

 

A Sra. Barros dí que é lamentable ver como vai un rapaz con muletas por aí. 

 

O Sr. Alcalde di que hai que darlle ao Cesar o que é do Cesar e que as árbores non as 

plantou o equipo de goberno, nen fixou as distancias. 

 

A Sra. Barros di que ao mellor non fixo o BNG o das árbores, pero que leva tres anos 

gobernando e haberá que solventar o problema. 

 

O Sr. Sisto sinala que xa lle comentara que estaban á espera do que realmente facía a 

Xunta, para despois buscar unha solucion a través do plan de cooperación. 

 

3.- Refírese a Sra. Barros ao alumeado da piscina de Luou e di que pola parte de atrás 

está roto, con conseguinte risco que iso supón, para calqueira e especialmente para os 

nenos. Di a Sra. Barros que agradecería que se tomaran medidas. 

 

O Sr. Alcalde explica que existe un proxecto dentro do fondo que está en proceso de 

licitación que é a rehabilitación integral da piscina de Tilos e Luou, co cambio de forma 

exterior, peche, mobiliario da piscina, etc. Explica que o problema de Luou tamén é un 

problema de derivación de augas. 

 

A concelleira do BNG, Sra. Hermida, di que o problema é de vandalismo, de xeito que 

se arranxa e inmediatamente volta a estar mal. 

 

A Sra. Barros di que o vandalismo tamén haberá que arranxalo. 

 

4.- Pregunta a Sra. Barros pola adxudicación do contrato de servizos das piscinas. 

Lembra que no 2009 contratouse por dous anos prorrogable por outro e pregunta se se 

vai a seguer encargando do servizo a mesma empresa. 
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A Sra. Barros di que existía un descontento xeralizado en relación co funcionamento da 

piscina, co mantemento do servizo de limpeza, así como en relación coas deficiencias 

no ámbito do control. 

 

O Sr. Alcalde resposta que non é así e explica que se están mezclando as deficiencias 

da piscina e as deficiencias das instalacións. Explica que tivo queixas do estado das 

piscinas en relación a súa xestión. 

 

A Sra. Barros refírese á hixiene e ao servizo de vestiarios. 

 

A concelleira do BNG, Sra. Hermida, di que non dubida que alguén llo dixera á Sra. 

Barros pero salienta que ao Concello non chegou. 

 

A Sra. Barros di que recibiu queixas en relación ao funcionamento do persoal. 

 

A Sra. Hermida explica que a única queixa que lle chegou foi nun determinado 

momento que na piscina de Luou existía un grupo de rapaces que fumaban dentro das 

instalacións, asunto que se solventou falando con eles, sen que existiran máis 

comentarios.  

A Sra. Barros transmite que recibiu queixas de varios usuarios das piscinas. 

 

O Sr. Sisto opina que as queixas deberían presentarse por escrito porque senón resulta 

moi dificil atendelas. 

 

5.- A Sra. Barros pregunta se o equipo de goberno ten pensado mandar a alguen para 

que limpe as pintadas que se fan nos edificios públicos, coma por exemplo o colexio da 

Ramallosa, ao dar mala imaxe para os alumnos. 

 

O Sr. Fernández explica que dentro das labores que ten que desenvolver oo persoal do 

Concello existen unhas prioridade, e que xa lle contestou á comunidad educativa que 

se fara cando lle toque, habida conta desas prioridades, porque o tema das pintadas 

leva moito tempo e iso suporía deixar outras cuesitóns máis importantes.  
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A Sra. Barros di que levan moito tempo. 

 

6.- A concelleira do PP, Sra. Currás, solicita unha marquesina para Agromaior, 

engadindo que os nenos a necesitan. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se mirara. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas horas e quince minutos, 

de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que 

eu, Secretaria, dou fe. 

 
      O Alcalde                  A Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
 
 

 
ANEXO I 

“Convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte 

metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano de Santiago” e o “Anexo 

técnico do Convenio da área de transporte metropolitano de Santiago de Compostela”. 

 

 
ANEXO II 

Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, vehículos a motor e seguridade vial do 

Concello de Teo, segundo o modelo enviado pola Tesourería Provincial da Deputación 

da Coruña. 
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A  C  T  A  5 / 2010 
  

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 20 DE ABRIL DE 2010 – 

 
No Centro Sociocultural de A Ramallosa (en virtude do Decreto da Alcaldía de nº 250 
de 16/04/2010), a vinte de abril de dous mil dez, reúnense en primeira convocatoria 
os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo a presidencia 
do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión 
extraordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 
convocados/as. 
 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  
Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 
D.ª Carmen Diéguez González 
D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 
D. Andrés Fernández Martínez 
D. Angel M. Rey Martínez 
D. Armando U. Blanco Martínez 
D. Antonio Castroagudín Valladares 
D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 
D.ª Sara Josefina Currás Rey 
D. Manuel Mata Iglesias 
D. Juan Bautista Aller Suárez 
D. Alexandre Leis Carlés 
Dª. Sandra Riveiro Carro 
D. Manuel José Rama Lesta 
D. F. Manuel Parajó Liñares 
Non asiste:  
D. Carlos Rego Jorge 

Secretaria accidental:  
D.ª Mª Pilar Sueiro Castro 
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ORDE DO DÍA: 
 
1º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DO 
DOCUMENTO REFUNDIDO DEFINITIVO DO PXOM. 
 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos declara público e aberto o 
acto pasando a estudar o único asunto incluído na orde do día que figura na 
convocatoria. 
 
1º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DO 
DOCUMENTO REFUNDIDO DEFINITIVO DO PXOM. 
 
Dáse conta da proposta da alcaldía, ditaminada favorablemente pola comisión 
informativa de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas, de 16/04/2010, que se transcribe 
a continuación:  
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Aprobación provisional do documento refundido definitivo do PXOM denominado tecnicamente “Documento 
de cumprimentación da Orde de 27.01.10 da CMATI, tomando en consideración as aclaracións transmitidas 
pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas” 

Celebrada Comisión de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas o día 12 de marzo de 2010 e informada 
desfavorablemente a Proposta da Alcaldía sobre Aprobación provisional do documento refundido do PXOM 
denominado tecnicamente “Documento de cumprimentación da Orde de 27.01.10 da CMATI”, recibiuse no Concello 
a convocatoria para a celebración dunha reunión entre o Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 
a Secretaria Xeral de Urbanismo, o Alcalde do Concello de Teo e os portavoces dos distintos grupos políticos 
municipais, xuntanza que tivo lugar o 16 de marzo de 2010. 

Na citada reunión, a Consellería aceptou valorar aqueles temas de interese municipal referidos aos aspectos 
considerados de maior relevancia urbanística, dos cuestionados pola Orde de 27-01-2010 sobre a Aprobación 
Definitiva do PXOM do Concello de Teo. Reunidos os portavoces dos grupos políticos municipais e acordados estes 
puntos, deuse traslado dos mesmos á Secretaría Xeral de Urbanismo. 

Valoradas as demandas municipais pola Consellería, e transmitidas ao Arquitecto Municipal as aclaracións 
pertinentes, comunicouse á empresa redactora do PXOM a necesidade de modificar o documento de 
cumprimentación da Orde do 27 de xaneiro de 2010 co obxecto de adaptalo ás demandas recibidas e xustificar os 
aspectos requiridos. 

Consecuentemente, unha vez redactado o novo documento, proponse ao Pleno Municipal: 

1. Aprobar provisionalmente o documento refundido do PXOM denominado tecnicamente “Documento de 
cumprimentación da Orde de 27.01.10 da CMATI, tomando en consideración as aclaracións transmitidas pola 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas” consistente en: 

- Tomo I: Información Urbanística 
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- Tomo II: Memoria de Ordenación, Estratexia de Actuación e Estudo económico 

- Tomo III: Normativa urbanística 

- Tomo IV: Normativa urbanística. Anexos (Condicións de desenvolvemento dos ámbitos en solo urbano e 
Condicións de desenvolvemento dos ámbitos en solo urbanizable) 

- Tomo V: Análise do modelo de asentamento poboacional, Estudo do Medio Rural, e Estudo de sostibilidade 
ambiental, Impacto territorial e Paisaxístico 

- Tomo VI: Catálogo 

- Tomo I (Carpeta de planos I): planos de información urbanística 

- Tomo II (Carpeta de planos I): ficheiros de Núcleos Rurais. 

- Tomo III (Carpeta de planos II): Planos de Ordenación I 

- Tomo IV (Carpeta de planos II): Planos de Ordenación II 

2. Remitir o acordo de aprobación municipal e os documentos relacionados anteriormente no apartado 1 á 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para a súa aprobación definitiva. 

Teo, a 13 de abril de 2010 

Asdo.: Martiño Noriega Sánchez” 

 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que o documento do PXOM que se somete á 
consideración do Pleno é o resultado de cumprimentar as Ordes da Xunta, tanto das 
ditadas polo bipartito como polo PP, e espera que coas modificacións introducidas se 
poida rematar o proceso de aprobación do Plan Xeral, que esta sendo demasiado 
longo e que é moi necesario tanto para poñer o Concello ao nivel dos concellos 
limítrofes. 

Aclara que o equipo de goberno non esperaba a última Orde ditada pola Xunta, que 
implica mais recortes para o documento aprobado provisionalmente polo Pleno, pero a 
Xunta consideraba que o Plan estaba sobredimensionado e non acatala implica unha 
paralización do planeamento que non se pode asumir. 

Engade que entende que todos os grupos se esforzaron para abrir vias de diálogo polo 
interese común e dese esforzo resulta o documento que se trae hoxe ó Pleno, e que 
espera que, en menos de tres meses,  poida estar aprobado definitivamente o PXOM. 

 

A continuación o Sr. Parajó di que fai 8 ou 9 anos que se empezou coa tramitación do 
plan xeral, e que fai 5 anos o PP e INTEO subscribiron un pacto de goberno e 
encargáronlle sacar adiante o PXOM, e que en menos de 1 ano exponse ao público a 
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efectos de reclamacións, e en maio de 2007 aprobase provisionalmente e remítese á 
Xunta, a partir de aí entra o novo equipo de goberno e o PXOM, que fora criticado 
polos grupos da oposición tanto polo PSOE como polo BNG, tivo que ser modificado e 
pasase de 9.000 vivendas a case 4.000 vivendas, pásase de 3 polígonos a un, que 
despois das negociacións co Conselleiro quedan en dous. 

Engade que despois da última Orde da Xunta o BNG falou de presentar un recurso, 
logo negociase coa Xunta  e chegase a un acordo, todo isto implica que houbo falla de 
interese por parte do equipo de goberno, porque igual que se negociou agora coa 
Xunta teríase que ter negociado co bipartito para evitar que se aprobara o Plan que se 
aprobou naquel momento. 

Di que os veciños non son culpables das liortas entre os grupos municipais e o interese 
xeral esta por encima dos intereses particulares, ademais a modificación da Lei do 
solo, que entra en vigor mañá, pódenos prexudicar, e Teo non pode estar sen 
planeamento. 

Dille ó Sr. Alcalde que este non será o PXOM do BNG, como ten dito, pero tampouco é 
o PXOM de Armando Blanco nin o de Parajó, porque o deles levaba 4.000 vivendas 
mais, un polígono industrial mais e uns núcleos rurais mas extensos, que o BNG 
criticaba porque consideraba que deberían ser mais amplos e agora en vez de 
aumentarse aínda se reducen, e remata dicindo que a pesar dos problemas que ten o 
documento actual vai votar a favor do Plan. 

 

A continuación intervén o Sr. Leis e di que está de acordo co que manifestou o Sr. 
Parajó en canto a que o Plan debería terse pactado co bipartito, e esa era a postura do 
PSOE, pero houbo forzas políticas que non quixeron pactalo, e engade que tamén está 
de acordo en que este non é o Plan de Armando nin de Parajó, e se como din, 
tampouco é o do BNG, preguntase de quen é o Plan, aínda que ten claro que despois 
de hoxe o Plan é dos que o voten a favor. 

Quere facer público para que todos os veciños coñezan o que pasou en Teo entre a 
data na que se ditou a última Orde da Xunta e o momento actual e relata os 
acontecementos que resume da seguinte forma: 

-O 27 de xaneiro a Xunta de Galicia dita unha Orde pola que non se dá a aprobación o 
PXOM de Teo que fora aprobado polo Pleno en 2009 cos votos  do BNG, PP e INTEO, 
pero estes grupos municipais en vez de recoñecer os erros vótanlle a culpa á Xunta e 
ninguén asume responsabilidades. 

-O 9 de febreiro reúnese a Comisión de seguimento do PXOM e o 24 de mesmo mes 
levase ó Pleno ordinario a proposta de recorrer a Orde da Xunta, proposta que non é 
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aprobada e o PSOE presenta unha emenda a esa proposta que se veta e que non sae 
adiante. 

-O 12 de marzo convocase unha comisión informativa para ditaminar unha proposta do 
grupo de goberno na que se cumprimenta a Orde da Xunta, segunda interpretación que 
fai o grupo de goberno, e nesa comisión o PP vota en contra e INTEO abstense. 

-O grupo de goberno municipal provoca un conflito político coa Xunta de Galicia 
convocando unha rolda de prensa onde critica a Orde da Xunta e manifesta a vontade 
de recorrela, actitude que o PSOE considera inadecuada e que o Pleno rexeita 

-O grupo de goberno cumprimenta a Orde interpretándoa restritivamente, porque o Sr. 
Alcalde di que a Xunta non admite negociación, e rexeitase a emenda presentada polo 
PSOE coa que se pretendía desbloquear o tema. 

-Na comisión informativa do 12 de marzo o BNG presenta o documento coa 
cumprimentación da Orde dicindo que non hai alternativa, e que o PSOE vota en 
contra, porque a pesar das actuacións levadas a cabo propoñendo solucións de 
diálogo, as propostas do PSOE non saen adiante, e nesa comisión o acordo entre PP, 
BNG e INTEO queda roto, marcando un punto de inflexión. 

-O 23 de marzo hai unha reunión co Conselleiro, o 26 convocase unha xunta de 
portavoces e o 31 reúnense co equipo redactor para incorporar ó documento as 
modificacións acordadas coa Xunta. 

-O 7 de abril o PSOE que, ata ese momento, participa no proceso, descólgase do 
mesmo por unha mensaxe que recibe do Sr. Sisto que lle di que Anxel Viña remitiu o 
texto do Plan para levar á Consellería e que se queren poden votarlle un vistazo, a 
partir de aí trasládanlle ó Sr. Sisto que o PSOE non deu o visto e prace a ese 
documento e que polo tanto non o avala. 

-O 9 de abril, na reunión de portavoces, entéranse de que o Sr. Sisto e o arquitecto 
municipal entregaron o documento na Consellería o mesmo día 7 de abril, e nesa 
mesma reunión o arquitecto infórmalles que o día anterior foi chamado á Consellería e 
que alí chegou a un acordo coa secretaria da Consellería e coa xefa de servizo de 
urbanismo, pechándose o texto entre técnicos e non entre os grupos políticos. O día 16 
de abril convócasenos para a comisión informativa para informar o texto que se trae 
hoxe ó Pleno.  

Remata dicindo que o PSOE é a única forza política que non variou a súa posición con 
respecto ao Plan Xeral, porque os demais grupos municipais foron variando a posición 
de xeito que asistimos a un xogo onde parece que o que menos importa son os 
intereses xerais dos veciños de Teo, e isto é o que leva ó PSOE a estar en contra do 
Plan, mantendo unha postura coherente, coa que se podía estar ou non de acordo, 
pero que non variou. 
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Di que o PSOE estaba disposto a admitir un PXOM, aínda que non fose o ideal para 
Teo, e nunca dixo que había que retirar o Plan, como si dicía o BNG cando estaba na 
oposición, o que pedía o PSOE era negociar o Plan par melloralo, e fixo propostas 
concretas en beneficio do interese xeral dos cidadáns sen ter en conta intereses 
privados nin tratos de favor que provocan discriminacións entre os veciños, pero esas 
propostas non foron tidas en conta e por iso se vén obrigados a adoptar a postura de 
non avalar o PXOM. 

 

O Sr. Blanco intervén a continuación e di que cando o PP estaban no goberno 
municipal nin o PSOE nin o BNG estaban de acordo co PXOM, porque dicían que era 
restritivo, pero ese Plan contemplaba 4000 vivendas mais que o actual, e logo o 
bipartito impuxo recortes, e quere deixar claro que  non foi a Xunta actual a que impuxo 
os recortes, o único que fixo a Consellería foi poñer de manifesto que non se 
cumprimentara a Orde ditada polo bipartito e por iso non aprobou o Plan. 

Dille ó Sr. Leis que parece que o PSOE non quere que haxa Plan en Teo, e ó BNG que 
agora que goberna tivo que negociar coa Xunta, e admitir un Plan mais restritivo co que 
fixera o PP, e considera que esta situación é debida a que non foron á Xunta a 
negociar un Plan mellor, con mais vivendas con un parque empresarial mais e sen 
recorte nos núcleos rurais entre outras cousas .  

Engade que os veciños precisan un Plan, e se non se aproba agora, coa entrada en 
vigor da modificación da Lei do solo, iamos ter problemas para aprobalo, por iso o PP 
vai apoiar o documento do PXOM, aínda que despois dos recortes que sufriu non ten 
nada que ver co Plan que aprobara o PP. Recrimínalle ó BNG que non negociara co 
bipartito os recortes impostos, pero en calquera caso entende que iniciar un novo plan 
sería moi custoso en cartos e en tempo, xa que habería que adaptalo a nova Lei e 
volver a conseguir todos os informes sectoriais co que isto supón, e cree que o Plan xa 
estivo bastante tempo parado e hai que sacalo adiante, e logo xa se verá se é posible ir 
a modificacións puntuais para melloralo. 

  

O Sr. Sisto aclara que o BNG nunca ostentou a Consellería de Urbanismo nin de Medio 
Ambiente, e engade que cando se fala de negociación coa Xunta hai que ter en conta 
que non se está falando de institucións ao mesmo nivel, senón que se trata de 
organismos con distinta forza, e o que fixo o Concello neste último tempo foi pedirlle á 
Xunta que non se aplicaran tantos recortes pero a Xunta fixo o que quixo, polo tanto 
non se pode falar de negociación. Engade que o BNG considera que o criterio da 
Consellería en relación cos núcleos rurais é moi restritivo e non o comparten, pero a 
tramitación do PXOM ten moitas etapas e recórdalle á Corporación que a aprobación 
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inicial e a exposición pública do Plan produciuse na lexislatura anterior, e que cando o 
BNG chegou ó goberno a competencia municipal, en relación co planeamento, xa 
estaba esgotada, e polo tanto o único que lles quedou foi adaptalo as Ordes ditadas 
pola Xunta, recorda que o BNG nunca modificou o Plan ó marxe dos recortes impostos 
pola administración autonómica, o único que puido facer foi intentar que os recortes 
fosen mínimos. 

Engade que asumiron a responsabilidade de continuar coa tramitación do Plan que 
estaba feito, e que aínda así non está rematado despois de 3 anos. 

 En canto ó que pasou nos últimos días, podería dicir que pasaron moitas cousas, pero 
todos os grupos municipais acordaron que había uns puntos prioritarios para negociar 
coa Consellería, pero logo o PSOE non mantivo o acordado alegando que os acordos 
non estaban respaldados pola asamblea, e dille ó Sr. Leis  que pode entender que 
haxa discrepancias de fondo que incluso pode compartir, pero unha vez tomado un 
acordo, e considerando que se aceptaron practicamente todas as peticións do PSOE, 
non pode entender as razóns deste grupo municipal para votar en contra do documento 
elaborado polo equipo redactor recollendo as modificacións acordadas por todos os 
grupos, documento que puído ser examinado por todos os grupos municipais antes de 
que se remitira á Xunta. 

 

Intervén de novo o Sr. Parajó para dicir que cando INTEO dicía que había que negociar 
coa Xunta o BNG optaba por presentar recurso contra a Orde da Consellería, pero o 
final foise a negociación e conseguíronse varias cousas, e aclara que na reunión co 
Conselleiro foi INTEO quen dixo que para presentar un documento no que se  
cumprimentase a Orde da Consellería non era preciso convocar a reunión, e que o que 
había que facer era eliminar algúns recortes dos impostos nesa Orde, e a partir dese 
momento cambiou o rumbo da reunión. 

 Dille ó grupo municipal do PSOE que sempre lle poñen peros os acordos, xa sexa por 
culpa de que a asamblea non se puido reunir ou porque non puideron examinar o 
documento, pero o caso e que non se respectan os acordos. Considera que o Sr. Leis 
mira os seus intereses o non os dos veciños, e entende que este non sexa o Plan do 
PSOE,  sabe que ten eivas e que a moitos veciños quédanlle fincas que non son 
edificables, pero cando está o equipo redactor diante non din nada e logo din que é un 
mal Plan. Remata dicindo que o PSOE nunca quixo un Plan, nin cando o reclamaban 
con pancartas nin agora, e que INTEO vai votar si a aprobación do PXOM. 

 

O Sr. Leis dille ó Sr. Blanco que terá que explicarlle aos cidadáns que cambios houbo 
no Plan dende o día 12 de marzo, e porque votaron en contra na comisión informativa, 
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e agora votan a favor, cousa que tamén terá que explicar o BNG, porque na reunión 
que mantén co Sr. Alcalde, na que lle pide o apoio do PSOE ó Plan, os dous coinciden 
en que non se farían “cambio de raias”, e comparten a idea de non cumprimentar 
integramente a Orde da Xunta, e logo cando viu os planos que se lle presentaron había 
“cambio de raias”, ese é o motivo polo que variou a posición o PSOE.  

 

Neste momento abandonan a sesión o Sr. Rey e o Sr. Castroagudín, que se incorporan 
enseguida. 

 

Continua o Sr. Leis dicindo que o BNG pasou, en tres meses, de facer unhas 
declaracións desmesuradas contra a Xunta, e incluso propoñer a presentación dun 
recurso contra a Orde da Consellería, a negociar cos grupos da oposición e a reunirse 
co Conselleiro despois de que este convocase as forzas políticas municipais. 

Pasan de cumprimentar estritamente a Orde da Consellería, porque dicían que era un 
documento pechado e que non había marxe para a negociación, a pactar co PP e 
INTEO o “cambio de raias” con respecto o documento anterior, e non entende que se 
poidan cambiar unhas cousas no se poidan cambiar outras, porque se unhas forzas 
políticas non estaban disposto a apoiar eses cambios podía apoialos o PSOE.  

Dille ó Sr. Sisto que lle propuxeron unha modificación concreta dun caso problemático 
que era unha inxustiza, e que o Sr. Sisto dille que había mais casos e que entonces 
habería que cambialas todas, pero eses outros casos nunca se chegaron a presentar, e 
logo atópanse con que o BNG pacta co PP e con INTEO cambios, porque o que quere 
e sacar adiante o PXOM como sexa, e non entenden a postura do BNG porque houbo 
oportunidades, tanto fai dous anos como agora, de adecentar o Plan, pero o que está 
demostrando o BNG é que busca o oportunismo político coa intención de perpetuarse 
no poder, e o resultado de todo isto é que o  PP e INTEO sacan adiante o seu texto e o 
BNG desaproveita a oportunidade de sacar a adiante un Plan decente. 

Di que o PSOE comparte a idea de que Teo precisa un plan xeral, o que non 
comparten e que mais vale un mal plan que estar sen plan, e engade que fai anos 
aprobáronse en Teo unhas Normas Subsidiarias que foron as responsables da desfeita 
urbanística que hai en Teo, e este Plan non resolve ese desaguisado senón que 
hipoteca o desenvolvemento urbanístico do Concello. 

 

Neste momento saen da sesión as concelleiras Carmen Barros, Carme Hermida e 
Carmen Diéguez, incorporándose enseguida a Sra. Barros. 
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O Sr. Leis di que o PSOE, facendo un esforzo de responsabilidade política, presenta 
unha moción onde se propoñen cuestión que deberían terse en conta para mellorar o 
Plan, aínda que este non era o Plan que lle gustaría o PSOE, pero esa moción non se 
tivo en conta e polo tanto o PSOE vese obrigado a votar en contra, porque este texto 
que se vai aprobar hoxe -que non é froito da negociación entre todas as forzas políticas 
municipais, senón que é froito do acordo entre o técnico municipal e os técnicos da 
Consellería- non recolle as cuestións propostas na moción do PSOE, non se expón ó 
público e ademais ampara situacións inxustas e discriminatorias entre os veciños. Di 
que a Consellería, se aproba este documento, estará contradicindo a Orde que ditou fai 
uns meses, polo que non vai quedar ben parada. 

Dille ó Sr. Sisto que en Augas Mansas pedíuselle ó equipo redactor que buscasen 
solucións alternativas e esas solucións non aparecen recollidas no documento. Engade 
que con este Plan Teo nunca será un Concello moderno, porque carece dunha trama 
urbana entre os distintos núcleos e crea espazos diseminados polo Concello sen 
cohesión mantendo unha política urbanística equivocada que vai traer disputas entre os 
cidadáns. Considera que con este documento estase desperdiciando a oportunidade de 
facer un municipio cohesionado e moderno. 

 

Neste momento incorpóranse á sesión as Sras. Diéguez e Hermida. 

 

O Sr. Blanco dille ó Sr. Leis que a cuestión é que agora o importante e ter un Plan e 
logo xa se farán modificacións puntuais, porque maña entra en vigor a nova Lei do solo 
e podemos ter problemas, por iso o PP apoia o Plan porque é o momento de arrimar o 
ombro, aínda que o seu grupo considera que se recortan moito os núcleos rurais, pero 
houbo un acordo dos grupos municipais e logo negociouse co Conselleiro e quedaron 
en conservar o máximo posible os núcleos existentes e aumentar o solo industrial e 
agora o PSOE non está de acordo,porque sempre está en contra de todo e en canto o 
“cambio de raias” ó que fai referencia o Sr. Leis é consecuencia do acordo acadado 
entre todas as forzas políticas para ben dos veciños, porque o PP considera que o Plan 
é necesario e hai que aprobalo e despois loitar por facer as revisións puntuais que a Lei 
permita para desagraviar ós veciños que se sintan prexudicados. 

 

O Sr. Sisto dille ó Sr. Leis que os cambios que se fixeron no documento foi porque se 
pasou de cumprimentar a Orde da Xunta a cumprimentar o que o Conselleiro decidiu 
aceptar, despois de que entre todos os grupos municipais acordaran as modificacións 
que se ían introducir, e agora o PSOE di que non as comparte. 
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Engade que a satisfacción que se pode sacar de todo isto é que a xente pode entender 
porque o BNG non foi quen de gobernar con Sr. Leis, porque chegouse a un acordo 
para establecer un criterio a aplicar aos núcleos rurais e hai que aplicalo en todos, e 
dille ó Sr. Leis que cando propuxo unha modificación nun caso concreto díxoselle que 
non, porque entonces habería que modificar todos os que estaban nas mesmas 
condicións, seguindo o mesmo criterios para todos os núcleos afectados. 

En canto o recurso que estudou presentar o BNG contra a Orde da Xunta, 
fundamentase en que hai que deixar claro onde remata a autonomía municipal e onde 
empezan as competencias da Xunta,  aínda que logo a Consellería suavizou a súa 
postura, pero o que ten que facer a Xunta é mirar que se cumpra coa lei sen invadir as 
competencias municipais. 

Dille ó Sr. Leis que no documento que se presenta recóllense as cuestións propostas 
polo PSOE e agora seguen opoñéndose a súa aprobación, e aquí é onde se ve a mala 
fe,  porque por un lado piden que se negocie coa Xunta e agora cando o Conselleiro 
acede a negociar critica á Consellería porque acepta negociar. 

 

O Sr. Alcalde chama a orde os concelleiros do PSOE por interromper a intervención do 
Sr. Sisto, e seguidamente dá por rematado o debate á vista de que as interrupcións dos 
concelleiros do grupo municipal socialista continúan. 

 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con trece votos a favor (6 
do BNG, 6 do PP e 1 de INTEO) e 3 votos en contra do PsdeG-PSOE acorda: 
 

1. Aprobar provisionalmente o documento refundido do PXOM denominado tecnicamente 
“Documento de cumprimentación da Orde de 27.01.10 da CMATI, tomando en consideración as 
aclaracións transmitidas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas” 
consistente en: 

- Tomo I: Información Urbanística 

- Tomo II: Memoria de Ordenación, Estratexia de Actuación e Estudo económico 

- Tomo III: Normativa urbanística 

- Tomo IV: Normativa urbanística. Anexos (Condicións de desenvolvemento dos ámbitos en 
solo urbano e Condicións de desenvolvemento dos ámbitos en solo urbanizable) 

- Tomo V: Análise do modelo de asentamento poboacional, Estudo do Medio Rural, e Estudo 
de sostibilidade ambiental, Impacto territorial e Paisaxístico 

- Tomo VI: Catálogo 
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- Tomo I (Carpeta de planos I): planos de información urbanística 

- Tomo II (Carpeta de planos I): ficheiros de Núcleos Rurais. 

- Tomo III (Carpeta de planos II): Planos de Ordenación I 

- Tomo IV (Carpeta de planos II): Planos de Ordenación II 

2. Remitir o acordo de aprobación municipal e os documentos relacionados anteriormente no 
apartado 1 á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para a súa aprobación 
definitiva. 
 

O Sr. Alcalde da por rematada a sesión e o Sr. Leis intervén para pedir que se 
incorpore á acta o escrito do PSOE de 8/4/2010, rexistrado de entrada o 9/4/2010 co nº 
3.022 e que literalmente transcrito di: 

“En xuntanza urxente e extraordinaria celebrada onte xoves 8 de abril, para valorar o proceso de 

elaboración do texto final do PXOM de Teo, o Comité Executivo Local e o Grupo Municipal Socialista do 

PsdeG-PSOE de Teo, conxuntamente acordan: 

1.-Reiterar a vixencia dos termos da frustrada moción socialista (24/febreiro/2010) e da carta enviada 

polo noso Secretario Xeral e Portavoz do Grupo Municipal ao Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega, con data 

16/marzo/2010, entre os que salientamos os seguintes: 

a) a nosa decidida aposta por un PXOM “que fora elaborado de forma transparente e democrática” e 

que “concitara o máximo apoio social e político posibles”. 

b) a aplicación dos seguintes criterios formulados por esta formación política para desbloquear o 

problema do PXOM tras a non aprobación por parte da Consellería de Ordenación do Territorio: 

• acordo previo de todas as forzas políticas de Teo. 

• diálogo coa Xunta de Galicia a través da conformación dunha Mesa de traballo conformada por 

responsables políticos e técnicos de ambas administracións. Por parte do concello de Teo 

propoñiamos a presenza do alcalde acompañado de representantes de todas as forzas políticas, 

ademais de técnicos municipais do concello e equipo redactor. 

• oportunidade para que a veciñanza de Teo puidera informarse do contido do texto final, antes de 

sometelo o texto a aprobación do Pleno. 

• aproveitar a ocasión para introducir melloras no texto, pulir excesos e/ou correxer situacións que 

puideran suscitar agravios ou crear situacións discriminatorias inadmisibles. 

2.-Malia a nosa coñecido e acreditado rexeitamento do enfoque de base deste PXOM, reafirmamos a 

nosa vontade de contribuir ao desbloqueo de asunto, sempre e cando se cumpran estrictamente estes 

requisitos mínimos que consideramos irrenunciables: 

a) Introducción no texto final do PXOM das seguintes melloras: 
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• Previsión dunha conexión futura coa autopista na zona da peaxe en Solláns-Calo. 

• Garantías explícitas de incorporación da ponte de Penelas (Cacheiras) 

• Soterramento da rotonda da Gaiteira-Cacheiras 

• Mantemento do Polígono Industrial de A Ramallosa 

• Eliminación do vial que atravesa a urbanización de Augas Mansas. 
• Compromiso efectivo do emprazamento do novo Centro de Saúde na Ramallosa 

• Depuración de puntos sospeitosos de tratos de favor que provocan agravios intolerables como é o caso dun 
cacho de SUC na zona de a Póboa (Cacheiras) 

• Estudio, para a sua erradicación, doutros caos puntuais similares que se puideran cualificar obxetivamente 
de presuntos “tratos de favor” non xustificables. 

b) No suposto de que se producira algún tipo de acordo a nivel municipal, o documento resultante iría 
avalado polas sinaturas do Alcalde e os portavoces das forzas políticas que o suscriban. 

c) Compromiso do goberno municipal de dar a oportunidade para que a veciñanza de Teo se poida 
informar dos cambios producidos antes de que se someta a Pleno o texto definitivo do PXOM. 

d) Resituar o ámbito de negociación do texto final coa Consellería de Ordenación do Territorio 
estrictamente, unha vez acordado un borrador de mínimos a nivel municipal, proceder á apertura 
inmediata de negociacións cos responsables políticos da Consellería para consensuar o texto definitivo 
do PXOM que se sometería a aprobación do Pleno da Corporación  

(Teo, 8/abril/2010) 

 
 Sendo as vinte e dúas horas e cinco minutos, de orde da Presidencia, levántase a 
sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, Secretaria accidental, dou fe. 
 
        O Alcalde                           A Secretaria accidental 
  
 

 

 Martiño Noriega Sánchez                     M ª Pilar Sueiro Castro 
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A  C  T  A  6/2010 
 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 
 

- 28 de ABRIL DE 2010 – 
 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (en virtude do Decreto da Alcaldía nº 

266/10 de 23/04/2010), a vinte e oito de abril de dous mil dez, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, 

co obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para 

a que foron debidamente convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Angel M. Rey Martínez 

D. Armando U. Blanco Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. Juan Bautista Aller Suárez 

D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

D.ª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. Alexandre Leis Carlés 

D. Carlos Rego Jorge 

D.ª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 
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Interventora: 
D.ª Mónica I. Lado Varela 

Secretaria Acctal:  
D.ª Mª Elena Méndez Buela, que dou fe do acto. 

 

 
ORDE DO DÍA: 
 
1º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 192/10 Á 265/10). 
2º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 
ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2010. 
3º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDENTE Á OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA 
MUNICIPAL CUBERTA”. 
4º.- DICTAME DA PROPOSTA DE ALCALDÍA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL 
DA XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E LIMPEZA VIARIA DO CONCELLO DE TEO. 
5º.- DICTAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA A SUPRESIÓN DO SERVIZO 
GALEGO DE IGUALDADE E POLA RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI 
PARA A SÚA EXTINCIÓN. 
6º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PSOE EN APOIO DA DECLARACIÓN DO 17 DE 
MAIO COMO DÍA INTERNACIONAL CONTRA A HOMOFOBIA. 
7º.-  MOCIÓNS  
8º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida 

constitución do Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos 

declara público e aberto o acto, pasando a estudar os asuntos incluídos na 

orde do día, que figura na convocatoria, e o incluído en virtude do recollido no 

párrafo anterior, que son os que se recollen a continuación. 

 
 

1º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 192/10 Á 265/10). 
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O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o 26 de 

marzo ao 22 de abril de 2010, que comprenden os números 192 a 265, que 

segundo indica o Sr. Alcalde están a disposición de todos os membros da 

Corporación para a súa consulta se así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 
 
 
2º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO 
ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2010. 
O Sr. Alcalde dá conta da proposta da Alcaldía de data 15.03.2010, que se 

transcribe a continuación: 

“Confeccionado por esta Alcaldía o orzamento desta entidade para o exercicio 2010, e 

considerando que  na súa tramitación cumpríronse os requisitos que sinala a 

lexislación vixente e que contén os documentos que preceptúan os artigos 165 a 168 e 

concordantes do R.D. Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei reguladora das facendas locais e Real Decreto 500/1990, do 20 de 

abril, propoño ó Pleno do Concello a adopción do seguinte ACORDO: 

 

1º.- Aprobar  inicialmente o Orzamento Municipal para o exercicio do 2010 con unhas 

contías no Estado de Ingresos de 14.605.607,36 euros, e no Estado de Gastos de 

11.649.200,21euros, coa estrutura en capítulos que de seguido se relaciona:  

  

ESTADO DE GASTOS 

 

A) OPERACIÓNS CORRENTES 

 

Cap. 1. Gastos de persoal..................................3.410.748,62 € 

Cap. 2. Gastos en bens correntes e servizos......5.347.670,00 € 

Cap. 3. Gastos financeiros.....................................119.000,00 € 

Cap. 4. Transferencias correntes...........................668.476,00 € 

 

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL 
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Cap. 6. Investimentos reais.................................1.919.505,59 € 

Cap. 7. Transferencias de capital......................................0,00 € 

Cap. 8. Activos financeiros...............................................0,00 € 

Cap. 9. Pasivos financeiros....................................183.800,00.€ 

 

TOTAL GASTOS....................................................... 11.649.200,21€. 

 

 

 

ESTADO DE INGRESOS 

 

A) OPERACIÓNS CORRENTES 

 

Cap. 1. Impostos directos....................................4.253.000,00€ 

Cap. 2. Impostos indirectos.................................1.000.000,00 € 

Cap. 3. Taxas e outros ingresos..........................3.251.703,37 € 

Cap. 4. Transferencias correntes..........................3.890.100,00€ 

Cap. 5. Ingresos patrimoniais.....................................6.100,00 € 

 

 

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL 

 

Cap. 6. Alleamento de investimentos reais.......... 1.325.000,00€ 

Cap. 7. Transferencias de capital............................879.703,99.€ 

Cap. 8. Activos financeiros................................................ 0,00€ 

Cap. 9. Pasivos financeiros.................................................0,00€ 

 

TOTAL INGRESOS.................................................... 14.605.607,36€ 

 

2º.- Aprobar o cadro de persoal da Corporación para o ano 2010, que consta 

incorporado ao expediente.  

 

3º.- Expoñelo ao público polo prazo de quince días, por medio de anuncio no taboleiro 

de edictos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, coa finalidade 

de que as persoas e as entidades interesadas poidan presentar as reclamacións que 

xulguen oportunas, consonte o que dispón o artigo 169 da Lei reguladora das 
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facendas locais (Rdlex. 2/2004, do 5 de marzo, en diante LRFL). De non habelas, o 

orzamento entenderase aprobado definitivamente. “. 

 

O Sr. Alcalde di que a proposta que se traslada ó Pleno é a que foi dictaminada 

favorablemente na Comisión Ïnformativa. 

Comenta que a proposta contempla un total de gastos de 11.649.200,21  e un 

total de ingresos de 14.605.607,36. 

É un orzamento que consideran moi axustado e austero que intenta cumplir 

coa legalidade vixente, posto que recolle un remanente de tesourería negativo 

de máis de 2 millóns novecentos mil  euros. Manifesta que este remanente se 

viña arrastrando, xa que era de maís de 3 millóns e que durante esta legislatura 

se foi diminuindo. Opina que cando se traballa nuns ornamentos coma estes, 

se fai desde unha perspectiva de responsabilidade, e sendo avalado polos 

numeros que se foron colleitando na legislatura. Di que houbo que facer unha 

proxección responsable e optimista dos ingresos pero tamén unha importante 

contención do gasto. Existe unha moi limitada inversión de fondos propios en 

obra pública e non existe unha inversión en fondos propios máis alá da  

existente nos plans supramunicipais, e que isto se fai conscientemente, xa que 

polo momento no que nos atopamos, coa licitación dos dous plans estatais, hai 

que aproveitar esta conxuntura para tratar de recortar gastos en obra pública, 

porque xa se trata dunha inversión o suficientemente importante. Segue dicindo 

que este orzamento ten unha defensa das conquistas sociais que se foron 

acadando ó longo destes 3 anos: programas na área da conciliación, que se 

puxeron ná altura doutros concellos da comarca, e que se contempla ir 

mellorandoos co paso dos anos; en política cultural, xa que entenden que se 

está levando a cabo unha boa labor, e tamén ten unha aposta importante, xa 

non só deste goberno senón tamén dos gobernos anteriores de subvencións 

para as entidades socioculturais e en gasto social, xa que a pesar de estar 

cofinanciado polo Plan Concertado, son moitos os programas novos que se 

están implementando. Tamén existe a aposta por un transporte público propio, 

dentro do novo convenio comarcal, cun sistema circular que permitirá a 

estructuración do concello  e comunicar as parroquias, e agora mesmo é moi 

deficiente. Aí fanse esforzos importantes, porque o montante é moi importante. 
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Tamén se recollen os compromisos sindicais, que foran ratificados por 

unanimidade en Pleno e por tódalas centrais sindicais, facendo un importante 

esforzo para tratar de correxir o agravio histórico existente entre o corpo dos 

laborais e o dos funcionarios, e que aínda que non se chegou a unha 

equiparación total, o corpo dos laborais está equiparado a calquera dos da 

comarca. 

Segue dicindo que, en canto ós ingresos, se está aplicando unha política de 

responsabilidade en materia fiscal, xa que consideraban necesario introducir a 

corresponsabilidade na prestación dos servizos, e que cando se fala da 

cantidade de ordenanazas aprobadas, cre que todas eran necesarias, e que 

non se está cobrando máis que nos concellos da comarca, que incluso se está 

nalgún caso por debaixo, e que estas ordenazas están dotando de equilibrio ó 

concello. Segue dicindo que se contempla a venda de patrimonio municipal, 

para traballar no superavit, e que se trata das fincas que xa estiveran á venda 

de Augas Mansas, ou nos Verxeles, que suponen un alto custo en gastos de 

comunidade, que houbo que asumir, e que só se poden dedicar a vivendas. 

Segue dicindo que tamén se van regularizar as licenzas de taxi, e que tamén 

se contemplan ingresos polo cemiterio municipal, que está tendo moita 

demanda. 

Resume dicindo que pensa que a xestión económica é boa, que tódolos 

parámetros son máis positivos, que hai menos remanente e menos volumen de 

endebedamento (de 35% a 30%) e máis liquidez. Dí que non se poden botar 

foguetes, pero sí transmitir unha mensaxe de confianza, e que non fixeron unha 

aposta de ingresos urbanísticos vinculados a gastos, como noutros concellos. 

Opina que este orzamento non se pode tildar de electoralista, senón de 

responsable, e que cumple coa lei ó recoller o remanente. 

Cre que pode ser discutible se os ingresos se van acadar ou non, pero que 

como non están vinculado a gastos, por ese lado están blindados. Remata 

dicindo que pensa que están traballando na dirección correcta, xa que a 

situación económica é obxectivamente mellor que a doutros concellos da 

comarca. Pide o apoio dos demáis grupos da corporación para desbloquear a 

situación económica. Fai autocrítica de traer os orzamentos en abril, pero que 

foi para poder incluir os compromisos sindicais que se acadaron. 
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Toma a palabra o Sr. Parajó e di que o Sr. Alcalde leva 3 anos gobernando  e 

que non é lóxico que lle bote a culpa dos problemas ó goberno anterior, que 

non tivo a sorte de recibir os cartos que lle deron agora. 

Segue dicindo que antes non se pagaban tantas taxas, nin se cobraba polas 

excursións, e que agora sí. Manifesta que se trae o orzamento con seis meses 

de retraso, cando antes criticaban ó goberno anterior por iso, e que por moito 

que se xustifique cos acordos sindicais non é de recibo. 

Cre que o orzamento está sobredimensionado, como dí o informe de 

Intervención, xa que se reflecten cantidades que non vai ser posible recadar, 

como por exemplo os do tema de Audasa, xa que a persoa que leva este 

recurso opinaba que non se debía meter no ornamento, porque pode non 

gañarse o recurso, ou tardar en resolverse. 

Tamén se refire ó PXOM, que se aprobará en xullo ou agosto, e que é 

imposible recadar o millón de euros que se reflicte no orzamento. Opina que 

tamén se inflaron moito os ingresos procedentes do cemiterio municipal. 

En canto á venda de fincas, opina que unhas xa estaban antes para vender, e 

algunhas se poden vender porque aí non fan nada, e outras habería que mirar 

de non as vender, e que na súa etapa no goberno se compraron fincas para as 

casas comúns, por exemplo, e non se vendeu nada. 

Pensa que se trata de salvar o orzamento cos ingresos inflados e cos cartos 

que veñen do Plan E, do Plan de sostibilidade, da Deputación, e da Xunta, 

ademáis dos 150 millóns para facer obras que restan de Aquagest, pero que 

non se contempla inversión propia ningunha. Ademáis, dí que aparecen obras 

que sí están presupostadas, pero que non se executan (como a ponte nova de 

Sestelo, a extensión da fibra óptica, algún asfaltado, como Coira, Chaves, o 

campo da festa de Reis…). 

Opina que o orzamento non é real, porque as partidas, analizándoas unha por 

unha, están desfasadas. Sabe que as partidas sempre se inflan un pouco, e 

que é difícil cadrar o orzamento, pero se se venden fincas, hai unha diferencia 

entre ventas e gastos de máis de douscentos mil euros, cando deberían ir ó 

par, pero segundo lle explicou a Interventora pode darse. 

Repite que a inversión con fondos propios é cero. 
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En canto ó tema do persoal, dí que non se quere meter, porque se aprobaron 

por unanimidade os acordos sindicais, pero cre que se lles meteu un gol, polo 

que terá que calar, xa que algúns laborais van a ter un incremento dun 37% , 

dun 28% e dun 25%. 

 

Toma a continuación a palabra o Sr. Leis e dí que quere saber se estes 

orzamentos son os mesmos que se lle fixeron chegar a semana pasada, xa 

que ó parecer houbo un proceso de negociación con algunhas forzas políticas 

e quere saber cales foron os resultados e se houbo algún cambio. 

 

O Sr. Alcalde pídelle que faga a súa intervención, que logo lle contestará. 

 

O Sr. Leis dí que entón terá que falar dos orzamentos que coñecen, os que se 

lle fixeron chegar. Manifesta que algunhas cousas das que ten que decir son 

obviedades e cre que van coincidir tódolos grupos, e que eles xa que fixeron 

unha nota pública o luns na que recollían moitas das cousas que se veñen 

dicindo. 

Dí que se traen os orzamentos con seis meses de retraso, e que hai que 

retrotraerse ó que dicían as forzas políticas na lexislatura anterior sobre isto, e 

que no peor dos casos foi un retraso de tres meses. Supón que terán algunha 

xutificación, como a negociación persoal, e eles poden ter outra apreciación 

sobre este retraso, e que non lle vale que lle poñan de exmplo outros concellos, 

xa que seis meses de retraso non é unha práctica positiva. 

Manifesta que haberá que explicarlle á cidadanía de que se trata o do 

superavit, xa que a raiz das notas oficiais que se sacan desde o concello 

pódese pensar que aquí a débeda acabouse e que o que hai no concello é 

superavit, e que todos sabemos que iso non é así, que seguimos cunha 

débeda importante, de case tres millóns de euros, e que aínda que se reduciu 

en cinco puntos, segue a ser unha débeda importante, e que o que realmente 

lle preocupa son as medidas que se propoñen por parte do goberno municipal 

para enxugar esa débeda. 
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Di que se repiten os mesmos erros, pero cunha intencionalidade clara, xa que, 

como pasou no orzamento do 2008, o caso daqueles tres millóns e medio de 

euros dunha transferencia de capital dun investimento que se iba recibir e que 

estaba contabilizado coma un ingreso, e que o partido socialista no seu 

momento dixo que iso non era a sí, e que o tempo lles deu a razón, e que 

agora, de novo, se volve ós mesmos procedementos. 

 

Cre que ingresos como os de Audasa de compensación polo IBI da 

autoestrada, dun millón trescentos mil euros, virán ou non, e que se veñen, 

difícilmente será neste exercicio, polo que non debía terse incluido, como así o 

demostra o claro reparo da Intervención municipal no seu informe. Tamén se 

prevé un millón de ingresos polo ICIO, repetíndose cifras de anos anteriores. Dí 

que xa lembraron na Comisión Informativa que nunca se rebasaron  os 

douscentos mil euros por ese concepto, e que iso xa o advertiron nos 

anteriores orzamentos. Manifesta que se alguén pensa que a aprobación do 

PXOM neste ano vai ser a panacea do concello, a xuizo do seu grupo é que 

está inventando realidades. Menciona que no ano 2007 se recadaron por taxas 

urbanísticas 223.397€, no 2008 197.344€ e no 2009 181.874,49€, e que 

plantexar ingresos dun millón de euros no contexto no que estamos é unha 

ousadía. 

Cre que prever novecentos mil euros do cemiterio, a pesares da demanda, é 

tamén irreal, e recadar un millón trescentos mil euros coa venda de parcelas 

parécelle imposible, cando non se venderon antes que se puxeran á venda por 

menos. 

Dí que con estes exemplos xa se vai a catro millóns seiscentos mil euros en 

ingresos, para enxugar unha débeda de tres millóns de euros, e que existe o 

risco de que a débeda se incremente. 

Cre que se parte dunha partida de gastos que pode ser real, e que de acordo 

coa a lei de estabilidade orzamentaria hai que xustificar un superavit por valor 

dese remanente de tesourería negativo, se inventan cifras, e teñen 

experiencias moi amargas do pasado. 

Por outra banda, manifesta que os orzamentos baixan significativamente con 

respecto a anos anteriores, cando a tendencia en tódolos concellos é a 
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incrementalos, aínda que sexa pouco. Ó seu parecer isto quere decir que se 

estes orzamentos son os que o grupo de goberno considera axeitados á 

realidade, unha de dúas, ou nos anos anteriores se estaban inventando 

historias, tal como algúns denunciaron no seu momento, ou se está falando de 

situacións certamente comprometidas. Segue dicindo que, con respecto ós 

orzamentos anteriores, en gastos, o concello rebaixa en algo máis de tres 

millóns douscentos mil euros, e en ingresos, case medio millón de euros. Cre 

que este é un dato moi significativa, que pode revelar un certo deterioro ou 

carencia deste concello, o que debería conlevar responsabilidades por parte de 

alguén, pero que en todo caso, as cifras son claras e contundentes. 

Unha cousa que tamén lles preocupa e que en época de crise, unha institución 

pública e local como concello de Teo está obrigada a comprometerse, e que xa 

veu que para nada aparece o problema do emprego, e parece que esa non é 

unha prioridade do grupo de goberno e que é precisamente en época de crise 

cando hai que facer un esforzo inversor, como fan outras institucións, para 

tratar de contribuir á loita contra o desemprego. Dí que as partidas en 

investimentos baixan sensiblemente con respecto a anos anteriores, 

prácticamente tres millóns menos, e esta é a ferramenta para serrar obras e 

por tanto serrar emprego. Cre que os datos avalan que esta non é unha 

sensibilidade do grupo de goberno, e que todo se reduce ós “fondos Zapatero”, 

polo que cabe afirmar que o Sr. Zapatero foi o mellor alcalde que tivo Teo. 

Dí que por último quere salientar a chamada da Intervención municipal, que 

contradí o Plan de saneamento económico financieiro, e que os investimentos 

que se presentan son obras xa aprobadas no mes de outubro no Plan de Obras 

e Servizos da Deputación e no Plan de Cooperación, que cando se lles 

presenta o plan de investimentos xa está pechado, polo que calquera intento 

de negociación política é unha falacia, xa que onde caben os posibles acordos 

é nos investimentos, e que se se lles presentan pechados, é imposible. Remata 

dicindo que na segunda quenda volverá a falar dos investimentos. 

 

Toma a palabra o Sr. Blanco e manifesta que cómo fala o Sr. alcalde cando se 

presenta ante o Pleno, que non é o mesmo que falar desde a oposición cando 
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estaban alí. Dí que en vinte anos, xa con D. Ignacio e logo con él, tanto o BNG 

como o PSOE nunca apoiaron uns orzamentos. 

Opina que estes son uns orzamentos raros, e que, unha de dúas, ou o grupo 

de goberno ten a variña máxica ou eran eles que só sabían endebedar ó 

concello, e fastidiar ós veciños. Dí que durante a súa etapa de goberno do que 

trataron foi de mirar polos veciños, e que sempre trataron de facer o mellor. 

Segue dicindo que o Sr. alcalde fixo unha auditoría, que costou cincuenta mil 

euros e se fixeron miles de fotocopias, que sairon dos orzamentos, e polo tanto 

do bolsillo dos veciños, e que no informe final se veu que eles fixeran unha 

xestión máis ou menos acertada, pero sin fastidiar a ninguén. Segue dicindo 

que se gastaron cincuenta mil euros e moito máis, xa que houbo que notificar a 

tódolas empresas que traballaron para o concello durante eses anos, e 

fixéronse moitas fotocopias, mandáronse moitas cartas, etc. Cre que se pasou 

dos sesenta, dos setenta e pensa que dos oitenta, porque se se fai contas, 

pasouse moito. Dí que o resultado non saiu á luz pública, e que alí é onde se dí 

que eles non fastidiaron nada nin roubaron.  

Manifesta que o Sr. Alcalde mandou á fiscalía o tema de Augas Mansas, e que 

en fiscalía se dixo que non había nada raro, pero que tamén supuxo un gasto, 

xa que houbo que mandar facer un levantamento topográfico. Pensa que iso se 

fixo para desprestixialos, para dicir que eran persoas que non poden estar no 

concello, e o que se fixo foi xerar máis gastos. 

Dí que o actual grupo de goberno tivo a sorte de que lle viñeron os “fondos ZP” 

e logo o Plan de sostibilidade, que é o mesmo, e que se él nos seus mandatos 

tivese tantos millóns como ten agora o Sr. alcalde, mandáballe unha orquesta á 

casa tódolos días, durante  un mes ou dous. 

Segue dicindo que durante o último goberno seu, se fixeron moitas cousas, e 

se compraron fincas, non se venderon, que compraron máis de cen millóns de 

pesetas en poucos anos (por exemplo, para o campo de S. Martiño, Rarís, 

Oza, etc), para aqueles lugares nos que as necesitaban os veciños. Opina que 

o Sr. alcalde quere vender o que o anterior goberno aguantou, como un pai que 

aguanta o patrimonio dunha familia. 

Manifesta que o grupo de goberno prevé ingresos dun millón de euros polo 

ICIO, xustificándose coa entrada en vigor do PXOM, e que o grupo municipal 
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do PP apoiouna porque era algo bo para os veciños, pero que o que non se 

pode facer é poñer un millón de euros de ingresos, cando non se sabe cando a 

Xunta vai dicir que sí e estamos xa no medio do ano. 

Manifesta que a 30 de xuño de 2009 se recadarán polo ICIO 76.518,80€, polo 

que lles parece moi excesiva a previsión do Sr. Alcalde para este ano. 

Opina que este é un orzamento de mantemento moi inflado, como xa o 

mencionaron os Sres. Parajó e Leis, e que os ingresos afectados por 

imperativo legal e os ingresos destinados a inversión teñen que ter unha 

contrapartida en inversións.  

 Dí que oxalá él tivese os ingresos dos Plans como ten o Sr. alcalde, e os 

cartos de Aquagest que lle deixou o anterior grupo de goberno negociados, e 

que ó Sr. alcalde os cartos lle viñeron de arriba, como os fondos de Deputación 

e a Xunta. 

Cre que hai unha incapacidade por parte do equipo de goberno, que non sabe 

facer nada bo con todos eses cartos. 

Menciona que se falou da ponte de Sestelo, e que o anterior equipo de goberno 

comprou as leiras, e que o novo equipode  goberno non fixo aínda nada. 

Dí que se baixan os orzamentos, como non, e pregunta onde van as festas da 

3ª Idade, da Nai e as excursións. Dí que antes de comezar a sesión se lles deu 

un folleto con actividades culturais, e menciona os nomes, e pregunta canto 

gasta a concelleira de cultura nos seus programas, que non pode darlle ós 

maiores a satisfacción de levalos de excursión, ou de facerlle a festa da Nai, na 

que se xuntaban moitas familias do concello. 

Segue dicindo que eles deixaran máis de douscentos millóns en obras 

aprobadas cando marcharon, e pregunta que se fixo con iso, que prensa 

téñena toda, porque sempre valeron para o teatro, pero que hai que facer algo 

máis ca teatro. Dí que quixera saber cánto se gasta en cultura este ano, que 

non hai cartos para facerlle unha festa ós maiores. 

Manifesta que se lles dí sempre que eles deixaron o concello endebedado, e 

que nun pleno lle preguntou ó Sr. alcalde por que non se pedira o crédito 

estatal que había para pagar ós proveedores e que se lles dixo que o concello 

estaba saneado. 
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Toma a palabra o Sr. Sisto e respondendo á intervención do Sr. Blanco dí que 

á xente, en vez de cebalos, que iso se fai cos polos, hai que drlles cultura, e 

sinala que as actividades do folleto que mencionou antes o Sr. Blanco, unhas 

están subvencionadas pola Xunta do PP ou pola Deputación e outras teñen un 

custo cero para o Concello. Segue dicindo que se tivo a sorte de que os 

“fondos ZP” chegasen agora, porque senón o anterior grupo de goberno os 

dilapidaría. Segue dicindo que a auditoría a pagaron os veciños, que votaron 

maioritariamente unha lista que levaba no seu programa electoral o facer esa 

auditoría, polo que supón que se alegrarán que se cumpla ese programa. 

Pregunta por que non se recepcionou no seu momento a urbanización de 

Augas Mansas, xa que agora o actual grupo de goberno tivo que encargar o 

levantamento topográfico, e máis cousas para poder darlle unha viabilidade a 

recepcionar Augas Mansas e lle teñen que explicar por que esas vivendas 

estaban co telleado, e sen licenza de construcción. 

Respondendo á intervención do Sr. Parajó dí que os veciños antes non 

pagaban taxas, e que por iso agora se arrastra un remanente negativo que, a 

pesares da crise, se reduciu. 

Manifesta que para o grupo de goberno sería máis facil traballar cuns 

orzamentos prorrogados, e que non se fixo por responsabilidade, para poder 

reflectir o pacto coas centrais sindicais e os traballadores. Dí que se fixo para 

tentar, de cara ó futuro, ter un horizonte máis cómodo, e que se non se fai isto 

agora, despois é máis complicada a situación. Dí que os orzamentos son 

previsións, que se defenden en base ó que aconteceu nos últimos tres anos, ós 

que considera que foron un modelo de xestión económica. Segue dicindo que 

se fala de que é un orzamento inflado, e que se pode acabar a final de ano 

cunha desviación, pero que non se pode dicir que non sexan uns orzamentos 

realistas, que se defenden tamén con cifras, que cantan é son terriblemente 

obxectivas. 

Manifesta que no orzamento do 2007, do anterior grupo de goberno había trinta 

e oito funcionarios, os mesmos que agora, pero había 28 laborais e agora hai 

58, cun incremento de 30 traballadores, xa que a plantilla anterior non era 

suficiente para facer funcionar un concello próximo ós vinte mil habitantes 

como é Teo, e que por iso se foi aumentando a plantilla, aumentándose o gasto 
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nuns novecentos mil euros máis, unha suba que o seu goberno asume e 

asumiu en anos anteriores. 

Dí que en persoal eventual, antes pagaban sesenta e cinco mil euros ó ano, e 

agora páganse sesenta mil, e que o actual grupo de goberno cobra corenta e 

dous mil euros menos que antes, e que estas son as cifras da xestión. 

En canto á débeda bancaria, dí que nos orzamentos do PP estaban pendentes 

de amortización bancaria 2.928.310€ e que agora hai 2.062.000€, e que isto 

non foi grazas ó “Plan ZP”, senón á boa xestión económica. 

Menciona que os FEESL e FEIL non se usaron para inflar, xa que poñen cero e 

cero. 

Ó Sr. Leis dille que o custo dos tres millóns da transferencia foi cero. 

 

Remata dicindo que o concello tiña unha débeda do 44,25%, e que hoxe a 

débeda é do 30,68%, polo que se reduciu un 13,57% en tres anos, e que isto é 

unha xestión económica feita con moita responsabilidade e seriedade, e que os 

que velan detrás van ter o camiño máis doado. 

 

No segundo turno de intervención, toma a palabra o Sr. Parajó  e dí que moitas 

das cousas que mencionou o Sr. Sisto non son verdade, e pregunta da deuda 

que había antes, cantos préstamos se cancelaron, ou en cantos se fixeron 

entregas anticipadas ou canto se amortizou, ou é que eran préstamos puente 

que estaban para obras, para as que logo de facelas viña o diñeiro. Entón que 

non diga que hai menos débeda, porque ó ir pagando, amortizando, hai menos 

deuda. Referente a Augas Mansas, dí que non se recepcionou porque naquel 

momento non tiña licenza de primeira ocupación, e que había unha zona que 

xa a tiña, pero outra parte non cumplía, e que por que o grupo de goberno non 

a recepcionou nestes tres anos. Aclara que non quere entrar en polémica 

senón aclarar cousas. 

Segue dicindo que na súa primeira intervención xa falou dos orzamentos, e que 

agora quere mencionar que no informe de Intervención dí que considera que os 

ingresos que se estiman son excesivos, en particular no IBI da empresa 

Audasa, e tamén nos ingresos previstos por ICIO, e que según os datos do 

informe, en canto ó anexo de persoal, o límite se está a exceder tendo en conta 
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as previsións salariais do convenio, polo que este convenio vai ser unha 

rémora para o concello, e que él tamén se sinte responsable disto, porque 

votou a favor. 

Para rematar, sintetiza dicindo que estes orzamentos non lle parecen reais, e 

que podían terse feito doutro xeito. 

 

O Sr. Leis toma a palabra e manifesta que hai que deixarse de debates e 

contestar a  cuestións como que se temos unha débeda obxectiva de tres 

millóns de euros e que se os catro conceptos que se mencionaron e polos que 

se prevé recadar uns catro millóns de euros non se recadan, que vai pasar. Dí 

que oxalá se equivoquen, pero que todo apunta a que non se van recadar, e 

menciona os ingresos que se prevén polo IBI, que cre que van fallar nuns 

setecentos mil euros como mínimo, e tamén os cartos de Audasa, e as vendas 

das parcelas, que dubida que se vendan tal e como está o mercado, e menos 

cando se trata de vendelas catrocentos mil euros máis caras que a ocasión 

anterior, polo que cre que as medidas que se propoñen son meras irrealidades. 

Dí que o ano que ven coas eleccións vai haber un novo goberno, e opina que 

menuda herencia van deixar para o novo goberno, posto que por moitas 

axudas que haxa doutras institucións, difícilmente se pode pensar que haberá 

outros oitocentos millóns de euros do goberno central, polo que o panorama lle 

parece preocupante. 

Segue dicindo que non só se trata dun problema de política económica, senón 

que é da maneira de entender a política en Teo non últimos tres anos, e haberá 

que facer unha reflexión global sobre en que situación se queda Teo, xa que os 

grandes equipamentos que todo concello necesita para fixar población, e para 

cohesionar  o concello non se fixeron, e a grande oportunidade que tivo este 

concello, con oitocentos millóns a fondo perdido, foi totalmente desaproveitada, 

e opina que o PXOM tampouco vai ser a panacea, xa que o PXOM é un 

instrumento para ordenar o solo, pero que se se pensa que vai xerar recursos 

de sobra, están equivocados. 

Menciona que hai certos investimentos que nin sequera se fixeron, a pesares 

de estar programados e aprobados, e que hai un dato que pode parecer 

anecdótico pero que ó seu grupo lle parece importante, e que é o tema do 
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edificio da policía local, do que non hai unha soa referencia, o cal ó se entender 

quere decir que se perdeu a subvención que había para isto, dada polo 

bipartito, e para o que había unha parcela en Calo. Dí que se está a falar dunha 

especie de edificio administrativo, o que era algo bo para intentar lograr 

cohesión territorial e social, e este edificio, era un pequeño motor económico, 

para Calo, que agora non se vai facer. 

Segue dicindo que no tocante ós recoñecementos extraxudiciais de crédito, xa 

lle advirte ó equipo de goberno que o seu grupo non vai apoiar ningún, xa que 

esta figura está contemplada como algo extraordinario, e que aquí se convertiu 

nunha rutina. 

Manifesta que este goberno, que moitas veces se define como progresista, 

mostrou unha nula sensibilidade polo problema do paro, xa que no discurso do 

Sr. Alcalde non se fala en ningún momento de políticas xeradoras de emprego. 

Dí, que, por último, non se pode estar utilizando nos medios que o Sr. Alcalde 

se convertiu agora nun alcalde dialogante coa oposición despois de tres anos 

sen ningún tipo de diálogo, onde o grupo socialista está aínda hoxe agardando 

resposta ás cartas de oferta de diálogo dos orzamentos de 2007, 2008 e 2009, 

e tendo no seu arquivo a resposta do sr. Alcalde ó respecto, remitíndoos á 

documentación, e que están agardando á oferta de diálogo que lle fixeron 

sobre os fondos do goberno central, ó igual que agardan por outras moitas 

respostas. Polo tanto, dí que non se pode poñer eso nos medios, e que por iso, 

cando despois de tres anos reciben a documentación destes orzamentos e se 

lles convoca para dialogar, se pregunta sobre que hai que dialogar, xa que os 

investimentos, que é sobre o que se pode negociar, se lles presentan 

pechados, e entón sobre que van negociar. 

Manifesta que o grupo de goberno ten toda a desconfianza do seu grupo, polas 

amargas experiencias pasadas, e que o grupo socialista é cauto, e lle fai a 

crítica de que non se pode chamar así ó diálogo, que hai que acreditalo día a 

día. 

Pregunta se houbo algún acordo nese diálogo plasmado nestes orzamentos, xa 

que igual él está falando duns orzamentos que non son estes, e pensa que que 

uns orzamentos sexan austeros non é un mérito, xa que hai que racionalizar e 
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adaptarse á coxuntura na que se vive, e co problema do paro, hai que 

establecer prioridades, polo que se debería ter contemplado esta problemática. 

Remata dicindo que estes orzamentos son irreais e que ó igual que non se 

deberían ter metido aqueles tres millóns de euros da transferencia da que se 

falou, tampoco agora se deberían meter ingresos que non se van executar, o 

que vai resultar un fiasco e nos vai meter nunha situación complicada. Dí que 

en tres anos de goberno, o concello non resolveu as súas eivas nin problemas 

estructurais, e que perdeu a oportunidade de ter unha maioría para levalo 

adiante, cunha oposición leal que non quixeron aproveitar, coa formalización 

dun pacto por Teo, do que aínda están agardando desposta. Cre que a 

situación para o futuro se plantea difícil. 

 

Toma a continuación a palabra o Sr. Blanco e, mencionado a intervención do 

Sr. Sisto relativa á súa intervención no primeiro turno de palabra, di que el non 

dí mamarrachadas nin salvajadas, porque ten dous dedos de frente e vergoña 

para andar polo mundo, e que cando o Sr. Sisto se referiu a que a cultura non é 

só encher o bandullo, lle ten que decir que no su goberno, a xente pagaba un 

canon por ir ás excursións, e non a Escher o bandullo, que cando quixo 

encherlles o bandullo, o fixo cos seus cartos, e non cos do concello. Refírese a 

cando o Sr, sisto dixo que o Sr. Blanco dilapidaría os “fondos Zapatero”, lle ten 

que decir que iso foi o que fixo o actual goberno, que fixo catro trangalladas, 

sen beneficio para o concello. Segue dicindo que na súa etapa, os sres. do 

BNG facían espectáculo, e que nalgunha ocasión tivo que botalos do Pleno, e 

pregúntalle ó Sr. Alcalde de que vai agora. 

No tocante ó tema de Augas Mansas, dí que naquel momento non cumpría a 

normativa e que por iso non se recepcionou, e que non van ser eles agora os 

que asesoren ó grupo de goberno sobre como hai que recepcionar esta 

urbanización, cando se mandou todo para a fiscalía, cando non había nada que 

buscar. 

Menciona o que se dixo de que se reduciu o déficit e que se ten un modelo de 

xestión económica, criticando a labor anterior, e que se están no goberno teñen 

que saber que lóxicamente hai que ir ampliando a plantilla, que él prefería 
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manterlle o salario de sesenta e cinco mil euros ós eventuais e non darlle 

sesenta mil. 

En canto á débeda bancaria, pregunta cántos créditos-ponte deixaron eles para 

ir amortizando, como o da casa do concello, e que se deixaron créditos-ponte, 

non deixaron ó concello empeñado, e que o grupo de goberno o que fixo foi ir á 

fiscalía e facer unha auditoría da que non sacaron nada. 

En canto a deixar herencia para o seguinte goberno, dí que herencia non é a 

que deixou o anterior grupo de goberno, senón a que vai deixar este, que é 

unha vergoña que con oitocentos millóns que recibiron non fixeran nada, que él 

faría maravillas. Pregunta por qué non se fixo a obra da ponte de Sestelo, ou 

as pendentes de Raxó, Rarís e Teo, por exemplo, e que o que fixeron foi 

inaugurar cousas que lles deixaron eles, como a mediateca do Grilo, e que non 

valen para xestionar, senón para recoller os froitos do que fixeron outros. 

Remata dicindo que nos vinte e catro anos que leva no concello nunha os viu 

apoiar uns orzamentos, como tampouco ó PSOE, e que agora o Sr. Alalde 

quere que lle apoien os seus. Dí que é certo que os chamaron para mirar os 

orzamentos, pero que él non puido vir, que agora, trala votación, quedarán 

sometidos a unha cuestión de confianza, pero que non van presentar moción 

de censura, porque xa terían que telo feito antes, e que o sinte polos veciños. 

 

O Sr. Sisto toma a palabra e dí que o Sr. Blanco o resumiu moi ben, que eles 

pedían os créditos-ponte, e que o grupo de goberno de agora terá que pagalos, 

e que non se pediron máis, que se pagaron as partes correspondentes, e 

incluso se fixeron devolucións anticipadas, e que para devolver un cre´dito hai 

que consignalo presupostariamente. 

En canto a Augas Mansas, non viña aquí a sacar nada, senón que só explicou 

o por que do levantamento topográfico, que foi para solucionar un problema 

herdado, que cando se aprobe o PXOM quedará solucionado. 

Manifesta que Intervención dí que non hai xustificación garantista do ICIO e de 

Audasa, e que nunca a houbo, que son estimacións, que diso se responde a 

finais de ano, que a eles os avalan estes tres anos, e que senón terán que 

recortar gastos. 



 19

Recoñece que non hai investimento propio, porque se conta cos fondos 

estatais, que cubren esa partida, e que non entende ó Sr. Leis, que defende o 

incremento da débeda para facer investimento propio, e que pensa que ten 

escoitado algunha crítica sobre iso. 

Manifesta que presentaron un cadro do que hai comprometido no Pleno, polo 

que non se lles pode decir que o investimento estivese pechado, como dixo o 

Sr. Leis, e que o que se fixo foi fixar un punto de partida, que se se ofrece unha 

negociación, é para facer aportacións, e que non se soluciona nada non 

acudindo. 

 

O Sr. Alcalde toma a palabra e dí que lle gustaría agradecer o ton dalgunha 

intervención, coas que pode disentir, pero que respecta. Manifesta que eles 

non se inventaron nada, que o remanente existía, e que a paternidade non é 

deste grupo de goberno, ó igual que o endebedamento, e que estes son datos 

obxectivos. 

Dí que abriron un proceso e que non tiveron desposta, e que trataron de 

correxir críticas anteriores de enviar as cousas sen tempo para estudialas, e 

que agora se mantivo a forma de transmitir a documentación e manifesta que é 

difícil facer aportacións porque houbo que restrinxir. 

Opina que hai que intentar ser responsables, e que non hai motivos para crer 

que que non vai seguir esta situación, e que iso é por ter unha política de 

contención e un sistema fiscal que non afoga. 

Dí que respecta os motivos do Sr. Leis para non acudir á negociación, pero non 

os comparte, que se pode estar de acordo ou non, ou facer crítica dos 

procesos de diálogo, pero xa non acudir, non o entende,  e opina que iso os 

coloca fóra da institución. 

Manifesta que augas Mansas se tentou vender por novecentos mil euros e 

agora se fala de un millón trescentos mil, pero tamén vai incluido aí Os Verxeis, 

e que se fixo unha estimación baseada no patrimonio do solo. 

Agarda que o PXOM dinamice os ingresos polo ICIO, e se non se chega ó 

previsto, polo menos que se faga a un nivel que lles permita seguir mellorando. 

Cre que o Sr. Leis se contradí cando por un lado os critica por ser austeros, e 
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polo outro lado lles dí que non lle importaría endebedarse pola política de 

emprego. 

Segue dicindo que no concello, ademais dun técnico de emprego, hai unha 

orientadora laboral e que se fai o que humildemente se pode, que nunca se 

deu unha situación coma esta, e que non cre que a responsabilidade sexa 

sequera do goberno de España, senón da actual coxuntura global, polo que 

tampouco cre que sexa culpa do Concello de Teo. 

 

Respecto do Sr. Blanco, dille que a eles os expulsaron porque se excederon do 

tempo nun debate orzamentario, e que pide desculpas polo ton que tiveron que 

escoltar os seus compañeiros de parte do Sr. Blanco, por non telo parado, pero 

que xa o dá por perdido. 

Pide o apoio para os orzamentos, e que senón os vinculará a unha cuestión de 

confianza. 

 

Sometido a votación o ditame da proposta, acádanse seis votos a favor 
(do BNG), sete en contra (6 do PP e 1 de INTEO) e catro abstencións (do 
PSdeG- PSOE), polo que non aproba a proposta da alcaldía. 
 
3º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE 
CERTIFICACIÓN CORRESPONDENTE Á OBRA “CONSTRUCCIÓN DE 
PISCINA MUNICIPAL CUBERTA”. 
O Sr. Alcalde dá conta da proposta da Alcaldía de data 17.03.2010, que se 

transcribe a continuación: 

“Vista a certificación de obra número 8 da obra “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA 

MUNCIPAL CUBERTA”  asinada polo director facultativo de obra, D. Ignacio Soto 

González, e polo contratista SUSO FERNÁNDEZ e de data 02/03/2010, e a factura 

correspondente por un importe de 32.175,18€, 

 

Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 15/04/2010 

 

 

Propónse ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de 

Facenda,  a adopción do seguinte 



 21

 

ACORDO: 

 

1.- Aprobar a certificación de obra nº 8 correspondente á obra “CONSTRUCCIÓN DE 

PISCINA MUNICIPAL CUBERTA” de data 02/03/2010 así como a factura número 

04/10, por importe de 32.175,18€, e ordear o pagamento da mesma. 

 

2.- Dar conta do presente Acordo aos servizos económicos aos efectos oportunos.”. 

 

O Sr. Alcalde dí que se trata da última certificación desta empresa, para poder 

sacar novamente a obra da piscina a concurso. 

 

Os demáis grupos renuncian ós turnos de palabra. 

 

Sometido a votación o ditame da proposta, acádanse once votos a favor 
(6 do BNG, 4 do PSdeG-PSOE e 1 de INTEO) e seis abstencións (do PP),  
polo que se aproba a proposta da alcaldía, que se transcribe a 
continuación:  
 
“Vista a certificación de obra número 8 da obra “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA 

MUNCIPAL CUBERTA”  asinada polo director facultativo de obra, D. Ignacio Soto 

González, e polo contratista SUSO FERNÁNDEZ e de data 02/03/2010, e a factura 

correspondente por un importe de 32.175,18€, 

 

Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 

15/04/2010 

Propónse ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de 

Facenda,  a adopción do seguinte 

 

ACORDO: 

1.- Aprobar a certificación de obra nº 8 correspondente á obra “CONSTRUCCIÓN 

DE PISCINA MUNICIPAL CUBERTA” de data 02/03/2010 así como a factura 

número 04/10, por importe de 32.175,18€, e ordear o pagamento da mesma. 
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2.- Dar conta do presente Acordo aos servizos económicos aos efectos 

oportunos.”. 
 

4º.- DITAME DA PROPOSTA DE ALCALDÍA DE ADXUDICACIÓN 
PROVISIONAL DA XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA VIARIA DO CONCELLO DE 
TEO. 
O Sr. Alcalde dá conta da proposta da alcaldía, de data 20.03.2010, que 

copiada literalmente, dí o que segue: 

“ 
 PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 

 

 

Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento aberto, con  

varios criterios de adxudicación, do contrato de “SERVIZO DE RECOLLIDA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E A LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO”, aprobado 

polo Pleno da Corporación en sesión de data 30/12/2009, modificado por Resolución 

da Alcaldía nº 33/2010, de 22 de xaneiro, ratificada por acordo Plenario de 27/01/10  

cun canon a abonar polo Concello de 697.917,60 € anuais, IVE incluído (601.653,10 € 

de valor estimado do contrato  mais 96.264,50 € de IVE).  

Considerando que, tal e como consta no expediente, presentaron ofertas para  a 

licitación as  seguintes empresas: 

 

1.-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., rexistro de entrada nº  

1466 

2.-UTE GESECO-CESPA, rexistro de entrada nº 1.469 

3.-URBASER, S.A., rexistro de entrada nº 1.470 

4.-DIAS VERDES, L.D.A., rexistro de entrada nº 1.505 

 

Considerando que a oferta da empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A., foi rexeitada pola Mesa de contratación por non axustarse o Plan 

de xestión presentado ao Prego de prescricións técnicas, tal como se desprende da 

acta da sesión celebrada o 06/04/2010. 
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Considerando que valoradas as ofertas das restantes empresas, a Mesa de 

Contratación, na reunión celebrada o 14/04/2010, acorda propoñer, ao órgano de 

contratación, a adxudicación do contrato de “Recollida de residuos sólidos urbanos 

e limpeza viaria no Concello de Teo”, á UTE GESECO-CESPA, por considerar que 

é a oferta mais vantaxosa de acordo cos criterios de adjudicación establecidos no 

Prego, que unha vez sumadas as puntuacións de cada apartado obteñen o seguinte 

resultado: 

 

SOBRE “B” 

 

 

SOBRE “C” 

TABLA PUNTUACION DOS CRITERIOS 1,2 e 5  

EMPRESA puntos 

URBASER 44,65  

GESECO- CESPA 60,00 

DIAS VERDES 14,50 

 

 

TABLA PUNTUACION TOTAL SOBRES “B” e “C”  

EMPRESA Total puntos 

URBASER 58,61  

GESECO- CESPA 68,60 

DIAS VERDES 23,38 

 

 

 

Visto que se seguiron todos os trámites legalmente establecidos. 

Considerando o disposto no artigo 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos 

do Sector Público (en adiante LCSP). 

EMPRESA PROXECTO DE 

EXPLOTACIÓN 

MELLORAS TOTAL 

URBASER 11,25 2,71 13,96 

GESECO 8,30 0,30 8,60 

DIAS VERDES 8,88 0,00 8,88 
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Considerando que é competencia do Pleno da Corporación adopción deste acordo, en 

aplicación do establecido na disposición adicional segunda da LCSP.                                                         

En virtude do exposto, proponse ó Pleno da Corporación, a adopción do seguinte 

acordo: 

 

Primeiro.- Adxudicar provisionalmente o contrato de xestión do “SERVIZO DE 

RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E A LIMPEZA VIARIA NO 

CONCELLO” á UTE GESECO-CESPA, cun canon de 590.897,98 € anuais,  mais 

41.362,86 € de IVE, de acordo co proxecto de explotación  e melloras ofertados e 

incluídos na documentación presentada pola UTE, e con estricta suxeición ao disposto 

no prego de cláusulas administrativas particulares e prego de prescricións técnicas. 

 

Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 29.544,90 €, 

correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de conformidade co 

prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que constituír o contratista no 

prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da 

adxudicación provisional no perfil do contratante do Concello de Teo. Durante este 

prazo, o adxudicatario deberá igualmente presentar a documentación á que se refire o 

artigo 135.4 da LCSP. 

 

Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante do 

Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose elevar a 

definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran quince días hábiles 

contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado perfil.” 

 

O Sr. Alcalde explica a proposta da Alcaldía e dí que xa se fixo unha valoración 

na Comisión Informativa. Segue dicindo que non se ponderou ben nos pregos a 

oferta económica, e que a oferta económica foi decisiva na adxudicación, xa 

que é pura matemática. 

O Sr. Parajó manifesta que pensa que o concurso foi limpo, e dí que se lle 

esixa á empresa que cumpla. 

 

O Sr. Leis anuncia a abstención do seu grupo, e manifesta que non dubidan da 

limpeza do concurso, pero que o que si lles preocupa é que a empresa sexa a 

mesma que tan mal servizo de una anterior legislatura e tamén nesta. En canto 
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ó peso da oferta económica na licitación, dí que os pregos son 

responsabilidade do goberno. Remata dicindo que acatan o resultado do 

concurso, pero con enorme preocupación. 

 

O Sr. Blanco dí que a este proceso acudiu o Sr. Aller, e que foi todo correcto. 

Pide que a empresa teña en conta os compromisos ós que lles obriga o 

contrato. 

 

O Sr. Alcalde dí que os pregos foron aprobados no Pleno, e que se correxiron, 

polo que cada quen debe mirar a súa responsabilidade. Segue dicindo que esta 

vez a adxudicataria é unha UTE de Geseco e Cespa, que acaban de gañar 

tamén en Ourense. Remata dicindo que no novo contrato se recolleran tódolos 

compromisos, que se farán cumplir escrupulosamente. 

 

O Sr. Parajó, no segundo turno de palabra, pide que se vixíe para que se 

manteña todo o que pón o contrato. 

 

O Sr. Leis recorda as críticas o servizo prestado ata agora por esta empresa, 

tamén por parte do BNG, polo que dí que se debe vixiar entre todos.  

O Sr. Blanco manifesta que pensa que todo se fixo ben, polo que van a votar a 

favor, e pide que se faga un seguimento, porque o seu grupo quere o mellor 

para tódolos veciños. 

 

Sometido a votación o ditame da proposta, acádanse trece votos a favor 
(6 do BNG, 6 do PP e 1 de INTEO) e catro abstencións (do PSdeG-PSOE),  
polo que se aproba a proposta da alcaldía, que se transcribe a 
continuación:  
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
Visto o expediente instruído para a contratación, mediante procedemento aberto, 

con  varios criterios de adxudicación, do contrato de “SERVIZO DE RECOLLIDA 

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E A LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO”, 
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aprobado polo Pleno da Corporación en sesión de data 30/12/2009, modificado 

por Resolución da Alcaldía nº 33/2010, de 22 de xaneiro, ratificada por acordo 

Plenario de 27/01/10  cun canon a abonar polo Concello de 697.917,60 € anuais, 

IVE incluído (601.653,10 € de valor estimado do contrato  mais 96.264,50 € de 

IVE).  

Considerando que, tal e como consta no expediente, presentaron ofertas para  a 

licitación as  seguintes empresas: 

 

1.-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., rexistro de entrada nº  

1466 

2.-UTE GESECO-CESPA, rexistro de entrada nº 1.469 

3.-URBASER, S.A., rexistro de entrada nº 1.470 

4.-DIAS VERDES, L.D.A., rexistro de entrada nº 1.505 

 

Considerando que a oferta da empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, S.A., foi rexeitada pola Mesa de contratación por non axustarse o 

Plan de xestión presentado ao Prego de prescricións técnicas, tal como se 

desprende da acta da sesión celebrada o 06/04/2010. 

 

Considerando que valoradas as ofertas das restantes empresas, a Mesa de 

Contratación, na reunión celebrada o 14/04/2010, acorda propoñer, ao órgano de 

contratación, a adxudicación do contrato de “Recollida de residuos sólidos 

urbanos e limpeza viaria no Concello de Teo”, á UTE GESECO-CESPA, por 

considerar que é a oferta mais vantaxosa de acordo cos criterios de 

adjudicación establecidos no Prego, que unha vez sumadas as puntuacións de 

cada apartado obteñen o seguinte resultado: 

 

SOBRE “B” 

 

 

 

EMPRESA PROXECTO DE 

EXPLOTACIÓN 

MELLORAS TOTAL 

URBASER 11,25 2,71 13,96 

GESECO 8,30 0,30 8,60 

DIAS VERDES 8,88 0,00 8,88 
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SOBRE “C” 

TABLA PUNTUACION DOS CRITERIOS 1,2 e 5  

EMPRESA puntos 

URBASER 44,65  

GESECO- CESPA 60,00 

DIAS VERDES 14,50 

 

 

TABLA PUNTUACION TOTAL SOBRES “B” e “C”  

EMPRESA Total puntos 

URBASER 58,61  

GESECO- CESPA 68,60 

DIAS VERDES 23,38 

 

Visto que se seguiron todos os trámites legalmente establecidos. 

Considerando o disposto no artigo 135 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de 

Contratos do Sector Público (en adiante LCSP). 

Considerando que é competencia do Pleno da Corporación adopción deste 

acordo, en aplicación do establecido na disposición adicional segunda da LCSP.                             

En virtude do exposto, proponse ó Pleno da Corporación, a adopción do 

seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Adxudicar provisionalmente o contrato de xestión do “SERVIZO DE 

RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E A LIMPEZA VIARIA NO 

CONCELLO” á UTE GESECO-CESPA, cun canon de 590.897,98 € anuais,  mais 

41.362,86 € de IVE, de acordo co proxecto de explotación  e melloras ofertados e 

incluídos na documentación presentada pola UTE, e con estricta suxeición ao 

disposto no prego de cláusulas administrativas particulares e prego de 

prescricións técnicas. 

 

Segundo.- Fixa-la garantía definitiva do contrato na cantidade de 29.544,90 €, 

correspondente ao 5% do importe de adxudicación, IVE excluído, de 

conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares, que terá que 

constituír o contratista no prazo de 15 días hábiles contados a partir do día 

seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante 
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do Concello de Teo. Durante este prazo, o adxudicatario deberá igualmente 

presentar a documentación á que se refire o artigo 135.4 da LCSP. 

 

Terceiro.- Notificar o presente aos licitadores e publicalo no perfil do contratante 

do Concello de conformidade co previsto no artigo 135 da LCSP, non podéndose 

elevar a definitiva a presente adxudicación provisional, ata que transcorran 

quince días hábiles contados dende o seguinte ao da súa publicación no citado 

perfil.” 

 

5º.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA A SUPRESIÓN DO SERVIZO 
GALEGO DE IGUALDADE E POLA RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE 
LEI PARA A SÚA EXTINCIÓN. 
 
O Sr. Alcalde dá conta da moción do BNG, de data 20.03.2010, que copiada 

literalmente, dí o que segue: 

 

“MOCIÓN CONTRA A SUPRESIÓN DO SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE E 

POLA RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI PARA A SÚA EXTINCIÓN 

 

En 1990 debátese no Parlamento galego o proxecto de lei de creación do Servizo 

Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller (SGPIHM), logo de ter 

rexeitado a maioría conservadora a presentación dunha Iniciativa Lexislativa Popular 

de creación dun Instituto Galego da Muller promovida polo movemento feminista 

galego. Cubre a dereita con esta iniciativa algún aspecto da demanda feminista: 

créase un organismo autónomo con orzamento e persoal propio e independente das 

estruturas gobernativas e cun consello de dirección con presenza de todos os 

departamentos da Xunta de Galiza, como instrumento de transversalidade. Pero 

néganse a denominalo Instituto e a que dependa da Presidencia da Xunta. Finalmente 

a lei de creación apróbase en 1991 e no ano 1993 o SGPIHM recolle os recursos, 

persoal e competencias do Instituto da Muller en Galiza. 

Na pasada lexislatura o SGPIHM, coñecido xa como Servizo Galego de Igualdade 

(SGI) pasa a depender da Vicepresidencia da Xunta de Galiza, a través da Secretaría 

Xeral de Igualdade. Tamén na pasada lexislatura se produce un avance lexislativo a 

prol da igualdade entre mulleres e homes. En 2007 apróbanse a lei do traballo en 
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igualdade das mulleres galegas que estabelece por lei a paridade na composición dos 

gobernos galegos e a lei de prevención e tratamento integral da violencia de xénero 

que estabelece recursos complementarios e amplía os dereitos da normativa estatal 

para atender ao fenómeno da violencia de xénero. Ademais moita normativa sobre 

información estatística, corresponsabilidade, coeducación, saúde das mulleres, 

cotitularidade agraria... 

A principios de 2009 o PP volve ao goberno da Xunta e paralízase de novo a 

actividade normativa. Dende a súa chegada, o goberno de Núñez Feijóo está ademais 

a incumprir a normativa vixente. Incumpre a necesaria composición paritaria do 

goberno, polo que está nos tribunais, incumpre as obrigas de información sobre 

violencia de xénero ou situación das mulleres ou eliminado a variábel sexo da 

información sanitaria, obrigas que estabelece a lei de plan estatístico galego en vigor 

até 2013. 

En marzo de 2010 aparece na páxina web do SGI o borrador dun anteproxecto de lei 

de extinción do SGI, e na exposición de motivos do anteproxecto e tamén na súa 

xustificación no pleno do Parlamento galego alúdese ao aforro, á concentración e 

simplificación da estrutura de igualdade, que en cambio non simplifican en turismo nin 

sanidade nin deportes, nin medio rural... todas elas e máis con organismos autónomos 

creados por lei. 

Durante estes últimos trinta anos, a normativa que enmarca as políticas de igualdade 

foi sempre avanzando na mesma dirección, con distintas velocidades, poucas veces 

cumprindo as demandas das mulleres, pero avanzando. 

O Servizo Galego de Igualdade, na súa consideración de organismo autónomo creado 

por lei e por tanto independente dos decretos de estrutura dos distintos gobernos, 

proporciona estabilidade e garantías ás relacións entre o Goberno galego e os 

concellos, nunha materia compartida e tan sensíbel como as políticas de igualdade 

entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero. É por 

tanto unha ferramenta necesaria para o avance da igualdade. 

Por iso, o grupo municipal do BNG propón ao Pleno da Corporación municipal adoptar 

o seguinte  

ACORDO 

1. Instar ao Goberno galego a retirar o anteproxecto de lei de extinción do Servizo 

Galego de Igualdade.  
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2. Instar ao Goberno galego a traballar en colaboración cos concellos para 

fortalecer os instrumentos administrativos de procura da igualdade entre 

mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero. 

“. 

O Sr. Alcalde fai unha defensa da moción, manifestando que o SGI tivo un 

servizo de igualdade garantista, e que agora a política de recorte conleva a 

eliminación do servizo galego público de igualdade. Segue dicindo que 

presentan esta moción por unha cuestión ideolóxicame tamén porque así os 

concellos poden prestar uns servizos sociais de maior calidade. 

 

O Sr. Parajó opina que isto non é correcto, e anuncia a súa abstención. 

O Sr. Leis anuncia o voto a favor do seu grupo. 

O Sr. Blanco anuncia o voto en contra do seu grupo. 

A Sra. Barros toma a palabra para decir que xa o Sr. Mata explicou na 

Comisión Informativa a postura do grupo popular, e dí que cada quen pode 

interpretalo como queira, pero que non se vai reducir a atención ás mulleres, só 

que antes había dúas unidades que xestionaban as mesmas funcións, e que 

agora vai haber unha, o que leva consigo un beneficio económico, tamén coa 

reducción de altos cargos, o que é unha cousa boa dada a situación económica 

que hai. 

 

Sometido a votación o ditame da moción, acádanse dez votos a favor (6 
do BNG e 4 do PSdeG-PSOE), seis en contra (do PP ) e unha abstención 
(de INTEO),  polo que se aproba a moción, que se transcribe a 
continuación:  
 

“MOCIÓN CONTRA A SUPRESIÓN DO SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE E 

POLA RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI PARA A SÚA EXTINCIÓN 

 

En 1990 debátese no Parlamento galego o proxecto de lei de creación do Servizo 

Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller (SGPIHM), logo de ter 

rexeitado a maioría conservadora a presentación dunha Iniciativa Lexislativa 

Popular de creación dun Instituto Galego da Muller promovida polo movemento 
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feminista galego. Cubre a dereita con esta iniciativa algún aspecto da demanda 

feminista: créase un organismo autónomo con orzamento e persoal propio e 

independente das estruturas gobernativas e cun consello de dirección con 

presenza de todos os departamentos da Xunta de Galiza, como instrumento de 

transversalidade. Pero néganse a denominalo Instituto e a que dependa da 

Presidencia da Xunta. Finalmente a lei de creación apróbase en 1991 e no ano 

1993 o SGPIHM recolle os recursos, persoal e competencias do Instituto da 

Muller en Galiza. 

Na pasada lexislatura o SGPIHM, coñecido xa como Servizo Galego de Igualdade 

(SGI) pasa a depender da Vicepresidencia da Xunta de Galiza, a través da 

Secretaría Xeral de Igualdade. Tamén na pasada lexislatura se produce un 

avance lexislativo a prol da igualdade entre mulleres e homes. En 2007 

apróbanse a lei do traballo en igualdade das mulleres galegas que estabelece 

por lei a paridade na composición dos gobernos galegos e a lei de prevención e 

tratamento integral da violencia de xénero que estabelece recursos 

complementarios e amplía os dereitos da normativa estatal para atender ao 

fenómeno da violencia de xénero. Ademais moita normativa sobre información 

estatística, corresponsabilidade, coeducación, saúde das mulleres, 

cotitularidade agraria... 

A principios de 2009 o PP volve ao goberno da Xunta e paralízase de novo a 

actividade normativa. Dende a súa chegada, o goberno de Núñez Feijóo está 

ademais a incumprir a normativa vixente. Incumpre a necesaria composición 

paritaria do goberno, polo que está nos tribunais, incumpre as obrigas de 

información sobre violencia de xénero ou situación das mulleres ou eliminado a 

variábel sexo da información sanitaria, obrigas que estabelece a lei de plan 

estatístico galego en vigor até 2013. 

En marzo de 2010 aparece na páxina web do SGI o borrador dun anteproxecto de 

lei de extinción do SGI, e na exposición de motivos do anteproxecto e tamén na 

súa xustificación no pleno do Parlamento galego alúdese ao aforro, á 

concentración e simplificación da estrutura de igualdade, que en cambio non 

simplifican en turismo nin sanidade nin deportes, nin medio rural... todas elas e 

máis con organismos autónomos creados por lei. 

Durante estes últimos trinta anos, a normativa que enmarca as políticas de 

igualdade foi sempre avanzando na mesma dirección, con distintas velocidades, 

poucas veces cumprindo as demandas das mulleres, pero avanzando. 
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O Servizo Galego de Igualdade, na súa consideración de organismo autónomo 

creado por lei e por tanto independente dos decretos de estrutura dos distintos 

gobernos, proporciona estabilidade e garantías ás relacións entre o Goberno 

galego e os concellos, nunha materia compartida e tan sensíbel como as 

políticas de igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da 

violencia de xénero. É por tanto unha ferramenta necesaria para o avance da 

igualdade. 

Por iso, o grupo municipal do BNG propón ao Pleno da Corporación municipal 

adoptar o seguinte  

ACORDO 

3. Instar ao Goberno galego a retirar o anteproxecto de lei de extinción do 

Servizo Galego de Igualdade.  

Instar ao Goberno galego a traballar en colaboración cos concellos para 

fortalecer os instrumentos administrativos de procura da igualdade entre 

mulleres e homes e de prevención e tratamento integral da violencia de xénero.”. 
 

6º.- DITAME DA MOCIÓN DO PSOE EN APOIO DA DECLARACIÓN DO 17 
DE MAIO COMO DÍA INTERNACIONAL CONTRA A HOMOFOBIA. 
 

Dase conta da moción presentada polo PSdeG-PSOE, que copiada 

literalmente, dí o que segue: 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA A CONSIDAERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, ALEXANDRE LEIS 

CARLÉS, AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97.3 DO REAL 

DECRETO 2568/1986, DO 28 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O 

REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO 

DAS ENTIDADES LOCAIS E DEMAIS NORMATIVA QUE POIDA RESULTAR DE 

APLICACIÓN. 

 

ASUNTO: PROPOSTA EN APOIO DA DECLARACIÓN DO 17 DE MAIO COMO DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA A HOMOFOBIA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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Cando se cumpren 20 anos desde que a Asemblea Xeral da Organización Mundial da 

Saúde suprimise a homosexualidade da lista de enfermidades mentais, Concello de 

Teo desexa mostrar a súa solidariedade cos millóns de persoas que en todo o mundo 

seguen sufrindo graves discriminacións por razón da súa orientación sexual ou 

identidade de xénero e fai un chamamento á cidadanía e ás institucións públicas para 

erradicar a homofobia e a transfobia. 

 

É sabido que o noso pais esta na vangarda dos dereitos das persoas homosexuais, 

transexuais e bisexuais pero a discriminación por orientación afectivo sexual segue 

arraigada na nosa sociedade. Por iso é unha labor das institucións españolas e 

galegas traballar na loita contra estas discriminacións axudando a visibilizar e 

normalizar o feito lésbico, gai, transexual e bisexual. 

 

Os poderes políticos, institucionais e cidadáns temos a obriga de axudar a sensibilizar 

e traballar pola igualdade real das persoas. A información e a educación son as vías 

para  conseguir unha sociedade máis xusta onde as persoas LGTB poidan vivir en 

sintonía coa súa orientación sexual en todas as nosas aldeas, pobos e cidades. O 

contexto actual esixe unha visibilidade máis cotiá que ofreza a realidade do colectivo 

homosexual e transexual en toda a súa diversidade dunha forma positiva. Tamén os 

poderes públicos deberán loitar contra a homofobia, transfobia en todos os ámbitos da 

sociedade, en especial durante a adolescencia, onde a personalidade se esta facendo 

e somos máis vulnerables, realizando plans especiais contra o “bullying”. 

 

É importante lembrar que a nivel internacional a homofobia, a transfobia e a bifobia 

poden ter forma de lei que condena as relacións sexuais entre persoas do mesmo 

sexo, como ocorre en 80 países, ou mesmo de pena de morte, como pasa en 8 

nacións do mundo. 

 

Debemos traballar porque a discriminación por motivos de orientación sexual ou 

identidade de xénero sexa erradicada, e traballaremos para conseguir que o 17 de 

maio sexa ao fin considerado Día Internacional contra a homofobia, transfobia e 

bifobia  e que a ONU  urxa aos estados a tomar todas as medidas necesarias, 

lexislativas ou administrativas, para asegurar que a orientación sexual ou a identidade 

de xénero non poidan ser, baixo ningunha circunstancia, base para a persecución 

penal. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 

 

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista de Teo propón: 

 

1. O Concello de Teo, en defensa dun dos principios básicos da Carta Internacional 

dos Dereitos Fundamentais, como é a non discriminación, apoia a declaración do 

Día 17 de maio como Día Internacional contra a Homofobia e Transfobia e insta ao 

Goberno de España a que solicite ante a Organización das Nacións Unidas a 

declaración do Día 17 de maio como Día Internacional contra a Homofobia e 

Transfobia. 

 

2. O Concello de Teo súmase a aquelas iniciativas dirixidas á Organización Mundial 

da Saúde (OMS) para que deixe de considerar a transexualidade como trastorno 

mental, e promova o acceso á atención sanitaria e o apoio psicolóxico que estas 

persoas necesitan incluíndo a reasignación de xénero, se fose desexada; que lles 

permitan adaptar o status civil ao seu xénero de preferencia, e vivir a súa vida 

social, familiar e profesional sen ser expostas nin expostos á transfobia, ao 

prexuízo e aos crimes de odio, sendo protexidos e protexidas pola policía e os 

sistemas xudiciais fronte a todo tipo de violencia, física ou non. 

 

3. O Concello de Teo pide que os Organismos de Dereitos Humanos de Nacións 

Unidas a que examinen as violacións aos dereitos humanos que afrontan as 

persoas homosexuais, bisexuais e transexuais en todo o mundo, e que tomen 

medidas concretas para combatelas, instando aos países do mundo a que 

erradiquen a discriminación por motivos de orientación sexual ou identidade de 

xénero. 

 

4. Pola súa banda, o Concello de Teo comprométese a traballar activamente contra a 

homofobia, transfobia e bifobia e cumprir as normativas de igualdade de trato da 

comunidade europea, de España e Galicia.”. 

 

 

 

O Sr. Leis  dí que o seu grupo trata de ser respectuoso e que non quixo sacar 

documentación que pertence ó ámbito privado, pero que non van tolerar mentiras. Dí 

que ten aquí tódalas cartas que se remitiron ó Sr. Alcalde e que algunhas as 
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contestou, polo que lle pide que faga un debate público onde queira, e que leve a carta 

que lle remitiu o grupo socialista, e que por cautela política o seu grupo non vai acudir 

a unha xuntanza con alguén que non está a favor do diálogo en toda a lexislatura. 

En canto á moción, dí que os fundamentos están claros e que se escolleu o 17 de 

maio porque se cumplen 20 anos da eliminación da homosexualidade da lista de 

enfermedades mentais. 

 

O Sr. Parajó dí que non pode votar a favor porque coincide coa celebración do Día das 

Letras Galegas, polo que se vai abster. 

 

O Sr. Blanco maniféstase a favor. 

 

Sometido a votación o ditame da moción, acádanse dezaseis votos a 
favor (6 do BNG, 6 do PP e 4 do PSdG-PSOE) e unha abstención (de 
INTEO), polo que se aproba a moción, que se transcribe a continuación:  
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, ALEXANDRE 

LEIS CARLÉS, AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97.3 DO REAL 

DECRETO 2568/1986, DO 28 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O 

REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO 

DAS ENTIDADES LOCAIS E DEMAIS NORMATIVA QUE POIDA RESULTAR DE 

APLICACIÓN. 

 

ASUNTO: PROPOSTA EN APOIO DA DECLARACIÓN DO 17 DE MAIO COMO DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA A HOMOFOBIA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Cando se cumpren 20 anos desde que a Asemblea Xeral da Organización 

Mundial da Saúde suprimise a homosexualidade da lista de enfermidades 

mentais, Concello de Teo desexa mostrar a súa solidariedade cos millóns de 

persoas que en todo o mundo seguen sufrindo graves discriminacións por razón 

da súa orientación sexual ou identidade de xénero e fai un chamamento á 

cidadanía e ás institucións públicas para erradicar a homofobia e a transfobia. 
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É sabido que o noso pais esta na vangarda dos dereitos das persoas 

homosexuais, transexuais e bisexuais pero a discriminación por orientación 

afectivo sexual segue arraigada na nosa sociedade. Por iso é unha labor das 

institucións españolas e galegas traballar na loita contra estas discriminacións 

axudando a visibilizar e normalizar o feito lésbico, gai, transexual e bisexual. 

 

Os poderes políticos, institucionais e cidadáns temos a obriga de axudar a 

sensibilizar e traballar pola igualdade real das persoas. A información e a 

educación son as vías para  conseguir unha sociedade máis xusta onde as 

persoas LGTB poidan vivir en sintonía coa súa orientación sexual en todas as 

nosas aldeas, pobos e cidades. O contexto actual esixe unha visibilidade máis 

cotiá que ofreza a realidade do colectivo homosexual e transexual en toda a súa 

diversidade dunha forma positiva. Tamén os poderes públicos deberán loitar 

contra a homofobia, transfobia en todos os ámbitos da sociedade, en especial 

durante a adolescencia, onde a personalidade se esta facendo e somos máis 

vulnerables, realizando plans especiais contra o “bullying”. 

 

É importante lembrar que a nivel internacional a homofobia, a transfobia e a 

bifobia poden ter forma de lei que condena as relacións sexuais entre persoas 

do mesmo sexo, como ocorre en 80 países, ou mesmo de pena de morte, como 

pasa en 8 nacións do mundo. 

 

Debemos traballar porque a discriminación por motivos de orientación sexual ou 

identidade de xénero sexa erradicada, e traballaremos para conseguir que o 17 

de maio sexa ao fin considerado Día Internacional contra a homofobia, 

transfobia e bifobia  e que a ONU  urxa aos estados a tomar todas as medidas 

necesarias, lexislativas ou administrativas, para asegurar que a orientación 

sexual ou a identidade de xénero non poidan ser, baixo ningunha circunstancia, 

base para a persecución penal. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 

 

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista de Teo propón: 

 

1. O Concello de Teo, en defensa dun dos principios básicos da Carta 

Internacional dos Dereitos Fundamentais, como é a non discriminación, apoia a 
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declaración do Día 17 de maio como Día Internacional contra a Homofobia e 

Transfobia e insta ao Goberno de España a que solicite ante a Organización das 

Nacións Unidas a declaración do Día 17 de maio como Día Internacional contra a 

Homofobia e Transfobia. 

 

2. O Concello de Teo súmase a aquelas iniciativas dirixidas á Organización 

Mundial da Saúde (OMS) para que deixe de considerar a transexualidade como 

trastorno mental, e promova o acceso á atención sanitaria e o apoio psicolóxico 

que estas persoas necesitan incluíndo a reasignación de xénero, se fose 

desexada; que lles permitan adaptar o status civil ao seu xénero de preferencia, 

e vivir a súa vida social, familiar e profesional sen ser expostas nin expostos á 

transfobia, ao prexuízo e aos crimes de odio, sendo protexidos e protexidas pola 

policía e os sistemas xudiciais fronte a todo tipo de violencia, física ou non. 

 

3. O Concello de Teo pide que os Organismos de Dereitos Humanos de Nacións 

Unidas a que examinen as violacións aos dereitos humanos que afrontan as 

persoas homosexuais, bisexuais e transexuais en todo o mundo, e que tomen 

medidas concretas para combatelas, instando aos países do mundo a que 

erradiquen a discriminación por motivos de orientación sexual ou identidade de 

xénero. 

 

4. Pola súa banda, o Concello de Teo comprométese a traballar activamente 

contra a homofobia, transfobia e bifobia e cumprir as normativas de igualdade 

de trato da comunidade europea, de España e Galicia.”. 

 

 

7º.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto oitavo da orde do día relativo a rogos e preguntas, o 

Sr. Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 

28 de novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún 

grupo municipal quere presentar algunha moción de urxencia., e dí que pola 

súa parte, se vai presentar unha proposta solicitando o apoio do Pleno aos pais 

e nais afectados/as pola decisión da Delegación de Educación da Coruña do 

peche da escola unitaria de Oza. 
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Sometida a proposta a votación, o Pleno  da Corporación, co quorum da 
maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se 
proceda ao debate e posterior votación da proposta da Alcaldía 
solicitando o apoio do Pleno aos pais e nais afectados/as pola decisión 
da Delegación de Educación da Coruña do peche da escola unitaria de 
Oza. 
 
O sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía sobre solicitando o apoio do 

Pleno aos pais e nais afectados/as pola decisión da Delegación de Educación 

da Coruña do peche da escola unitaria de Oza,  que se reproduce a 

continuación: 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA DO CONCELLO DE TEO SOLICITANDO O APOIO DO 

PLENO AOS PAIS E NAIS AFECTADOS/AS POLA DECISIÓN DA DELEGACIÓN 

DE EDUCACIÓN DA CORUÑA DO PECHE DA ESCOLA UNITARIA DE OZA 

 

O CRA de Teo está formado na actualidade polas seguintes escolas: Rúa de Francos, 

Casalonga, Rarís, Recesende, Pontevea, A Igrexa-Cacheiras, Raxó, Oza e Bamonde. 

Desde o Concello de Teo tivemos coñecemento de forma oficiosa do peche das 

escolas de Bamonde e de Oza e da eliminación do primeiro ciclo de primaria en todas 

as escolas en que o alumnado deste ciclo estaba xunto co de educación infantil. 

O xoves 22 de abril, os pais e nais afectados/as polo peche da escola de Oza fixeron 

chegar ao Concello o escrito que se une a esta proposta onde mostran o seu desexo 

de que a escola permaneza aberta.  

O goberno municipal do concello de Teo defendeu sempre e continúa defendendo o 

modelo educativo que representa o CRA de Teo, porque é un modelo de proximidade 

aos domicilios e presta unha atención individualizada debido a que os grupos de 

alumnos/as son reducidos. 

 

Por todo isto,  propónselle ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo: 

1. Manifestar o apoio do pleno do Concello ás reivindicacións dos pais e 

nais. 

2. Solicitar á Delegación de Educación da provincia da Coruña que non 

proceda ao peche da escola unitaria de Oza. 
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Teo, a 27 de abril de 2010 

Asdo.: Martiño Noriega Sanchez 

Alcalde” 

 
O sr. Alcalde dí que a proposta é unha defensa do CRA e notificouse 

oficialmente o peche das escolas de Bamonde e Oza, o primeiro ciclo. Dí que o 

CRA presta atención individualizada ós nenos e nenas, e que se trae a moción 

por urxencia porque o escrito chegou despois das comisións informativas. 

 

O Sr. Parajó móstrase de acordo e dí que se van eliminar case todas esas 

escolas, e que se os pais queren solicitar que non se pechen, él os vai apoiar. 

 

O Sr. Leis tamén se mostra de acordo, e manifesta que quere deixar 

constancia de que nunca se deixa presentar unha moción de urxencia do 

PSOE, e que eles en cambio sempre votan a favor da urxencia das mocións 

que se presentan, polo que aí se ve a diferencia de talante. 

 

O Sr. Blanco dí que está a favor, e que a ver se se pode facer forza para apoiar 

ós pais. 

 

Sometida a moción a votación, é aprobada por unanimidade, e 
transcríbese a continuación: 
 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA DO CONCELLO DE TEO SOLICITANDO O APOIO DO 
PLENO AOS PAIS E NAIS AFECTADOS/AS POLA DECISIÓN DA DELEGACIÓN 
DE EDUCACIÓN DA CORUÑA DO PECHE DA ESCOLA UNITARIA DE OZA 

 

O CRA de Teo está formado na actualidade polas seguintes escolas: Rúa de 
Francos, Casalonga, Rarís, Recesende, Pontevea, A Igrexa-Cacheiras, Raxó, Oza 
e Bamonde. 
Desde o Concello de Teo tivemos coñecemento de forma oficiosa do peche das 
escolas de Bamonde e de Oza e da eliminación do primeiro ciclo de primaria en 
todas as escolas en que o alumnado deste ciclo estaba xunto co de educación 
infantil. 
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O xoves 22 de abril, os pais e nais afectados/as polo peche da escola de Oza 
fixeron chegar ao Concello o escrito que se une a esta proposta onde mostran o 
seu desexo de que a escola permaneza aberta.  
O goberno municipal do concello de Teo defendeu sempre e continúa 
defendendo o modelo educativo que representa o CRA de Teo, porque é un 
modelo de proximidade aos domicilios e presta unha atención individualizada 
debido a que os grupos de alumnos/as son reducidos. 
 
Por todo isto,  propónselle ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo: 

1. Manifestar o apoio do pleno do Concello ás reivindicacións dos pais e 
nais. 

2. Solicitar á Delegación de Educación da provincia da Coruña que non 
proceda ao peche da escola unitaria de Oza.” 

 

 

8º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
Toma a palabra o Sr. Parajó e: 

 

1.- Dí que tiña unha pregunta sobre o tema da rampa da Igrexa de Cacheiras, 

que xa lle comentou ó sr. Alcalde, e que xa sabe que está pendente do 

proxecto. 

  

2.- Pregunta por quenon se lle deu unha subvención ó cemiterio de Cacheiras. 

O Sr. Sisto dí que non se lle deu unha subvención nominativa porque o 

cemiterio de Cacheiras non está en condicións de ceder sepulturas, e que os 

padroados pediron que se buscase unha fórmula porque tiñan dificultade para 

xustificar as subvencións, e que a contrapartida foi o das sepulturas. Manifesta 

que Cacheiras irá á convocatoria común que se sacará proximamente. 

 

3.- Pregunta como vai a depuradora de Pontevea, e o Sr. Sisto dille que desde 

o 1 de abril o concello paga o custo eléctrico e Aquagest a xestiona e xa está 

en funcionamento, e que só está en proceso de axuste unha parte do caudal 

dos Verxeis, que quedará conectado á rede a vindeira semana. 
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4.- Dí que as beirarrúas de Pontevea, de Pernas ó río están todas levantadas. 

O Sr. Fernández respóndelle que houbo acumulación e urxencia doutras obras, 

pero que se fará.  

O Sr. Alcalde dí que están así pola mala xestión dunha empresa, que fixo logo 

suspensión de pagos, pero que o concello, por responsabilidade, as arranxará. 

 

5.- Pregunta por que non se lle esixeu cando se fixeron as obras AC-841 que 

fixesen as beirarrúas de diante do Pórtico. O Sr. Alcalde respóndelle que si se 

lles esixiu, aínda que é certo que non aparecía contemplada a modificación das 

beirarrúas nos tramos que existían, e nese senso as conquistas foron 

pequenas, como tampouco aparecían as da Ramallosa e ó final fóronas 

cambiando nalgúns tramos. Manifesta que agora hai pedida unha cuadrilla no 

Plan de cooperación para esas beirarrúas. 

 

6.-Pregunta como está o tema da escola infantil de Calo, se se lle vai volver a 

dar á empresa que dixo a xustiza, e que tempo ten agora o contrato. 

O Sr. Alcalde dí que se tratou efectivamente dunha decisión xudicial, que o 

concello respecta igual que respectou a outra, que se contrapoñía a esta, e se 

lle trasladou ás partes. 

O Sr. Parajó pregunta canto tempo queda de contrato, e o Sr. Alcalde dille que 

cre que queda ata marzo de 2011. 

 

Toma agora a palabra o Sr. Leis e: 

1.- Dí que quere manifestar o rogo de que non lles parece axeitado o cartel que 

anuncia o pavillón polideportivo “Ezequiel Mosquera”, xa que debería ter unhas 

letras máis grandes para que se vexa no exterior do pavillón, e que o que hai 

agora lles parece ridículo, e que fai difícil identificar o pavillón. 

 

2.- Dí que nalgún pleno anterior se lles fixo a observación de que se estaba 

utilizando o nome do concello de Teo nun blog que pensa que é privado, e que 

cando o dixo o sr. Alcalde dixo que non o vira e practicamente se carcaxeou. 

Invita ó sr. Alcalde a que vexa o blog, no que toda a información está vinculada 



 42

ó BNG, e os enlaces fan referencia ó BNG, no que o único nome do 

colaborador que aparece é o dunha figura importante do BNG de Teo, e no que 

se recollen mentiras como que “as forzas da oposición votan en contra de 

varias inversións”, e o seu partido non votou en contra desas inversións. Pide 

que o sr. Alcalde interveña para que iso deixe de suceder. 

O Sr. Blanco dí se presente unha moción e senón que vai pola vía xudicial. 

O Sr. Leis dí que se debe velar por que o nome institucional do concello de Teo 

non apareza nun blog. 

O Sr. Alcalde dí que recolle os dous rogos e se compromete a estudialos. 

Manifesta que o Sr. Leis estivo na inauguración do pavillón e tivo tempo para 

transladalo, e o do blog o mirará, porque o sr. Leis ten máis tempo ca él para 

mirar blogs. 

A Sra. Hermida dí que o nome do concello non é unha marca, e que outra 

cousa sería o escudo ou a bandeira. 

O Sr. Leis dí que poden dirixirse ós colaboradores dese blog, porque son 

compañeiros seus, como é o coordinador do BNG de Teo. 

O Sr. Alcalde dí que independentemente de que se comprometen a estudialo, 

non intente mixturar conceptos, e que os símbolos son municipais e o nome é 

público, non propiedade do concello. 

A Sra. Hermida dí que o Sr. Leis é profesor de lingua e sabe que a terminoloxía 

“Concello de Teo” significa dúas cousas, a institución pública e o territorio, e 

que se esa persoa non quere facer nada, non podemos obrigalo. 

O Sr. Leis dí que puideron facer algo ó respecto, que tuveron oportunidade de 

facelo desde fai varios meses que se dixo. 

 

3.- Pensa que hai unha denuncia en Balcaide, da que o Sr. Alcalde é 

coñecedor, dunhas tuias que incumplen a normativa.  

O Sr. Alcalde dille que está orientando mal a denuncia, que aquello é 

Ameneiro. 

O Sr. Leis dille que é Balcaide limitando con Ameneiro, e o Sr. Alcalde 

respóndelle que non é capaza de ceder nin sequera niso, que aquello é 

Ameneiro. 
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Os concelleiros do PsdeG-PSOE abandonan o Pleno, porque consideran que o 

que o ton no que se lles resposta é unha vergoña. O sr. Alcalde dí que 

efectivamente é unha vergoña o que pasa. 

 

Toma a palabra o Sr. Blanco: 

1.- Pregúntalle ó Sr, Sisto, respecto dos cemiterios, que se non dan sepulturas, 

se entón non vai haber subvencións. O Sr. Sisto respóndelle que se farán 

convenios. 

O Sr. Castroagudín pregunta que vai pasar o día que rematen os convenios. 

O Sr. Blanco manifesta que cando funcione o cemiterio municipal, xa non serán 

precisos os convenios, e o Sr. Sisto dille que xa non se poderán aplicar, que 

haberá que buscar outra solución, que poden ir aportando ideas con 

Intervención. 

 

A Sra. Barros toma a palabra: 

1.- Dá as grazas por limpar a pintada do colexio da Ramallosa. 

 

Finalmente, o Sr. Castroagudín: 

1.- Pregunta que pasa coas farolas do campo de baile de Reis, e o Sr. Sisto dí 

que van trasladar, que non sabe se se fixo, que a empresa ten encargado que 

as que estaban xusto á beira do campo, as traslade para a beirarrúa e que se 

traia algunha das que se sacaron dos Tilos para completar a zona. 

 

 
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas e quince 

minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a 

presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

      O Alcalde                 A Secretaria acctal 
 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                   Mª Elena Méndez Buela 
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A  C  T  A  7/2010 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO 
PLENO MUNICIPAL 

 
- 04 MAIO DE 2010 – 

 
No Centro Sociocultural de A Ramallosa (en virtude do Decreto da Alcaldía de 
28/04/2010, nº 281/2010), a catro de maio de dous mil dez, reúnense en primeira 
convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo a 
presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión 
extraordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 
convocados/as. 
 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  
Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 
D.ª Carmen Diéguez González 
D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 
D. Andrés Fernández Martínez 
D. Ángel M. Rey Martínez 
D. Armando U. Blanco Martínez 
D. Antonio Castroagudín Valladares 
D. Juan Bautista Aller Suárez 
D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 
D.ª Sara Josefina Currás Rey 
D. Manuel Mata Iglesias 
D. Alexandre Leis Carlés 
D. Carlos Rego Jorge 
D.ª Sandra Riveiro Carro 
D. Manuel José Rama Lesta 
D. F. Manuel Parajó Liñares 
 
Interventora: 
D.ª Monica I. Lado Varela 
Secretaria Xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz, que dou fe do acto. 
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ORDE DO DÍA 
1º) ORZAMENTOS 2010 VINCULADOS A UNHA CUESTIÓN DE CONFIANZA. 
 

Antes de entrar na orde do día o Sr. Alcalde, Martiño Noriega, di que quere trasladar en 

nome da Corporación a condea aos ataques sofridos na sede do PSOE nestas 

derradeiras datas e outro tipo de incidentes na parroquia de Cacheiras que non 

compensa nin mentar. 

 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto, pasando a 

estudar o asunto incluído na orde do día que figura na convocatoria, que é o seguinte: 

 
1º) ORZAMENTOS 2010 VINCULADOS A UNHA CUESTIÓN DE CONFIANZA. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 29/04/2010, que se recolle a coninuación: 
 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
O artigo 197 bis da Lei Orgánica 5/1985, de Réxime Electoral Xeral, modificada por Lei 8/1999, 
permite ó Alcalde presentar ó Pleno unha cuestión de confianza vencellada á aprobación do 
Orzamento Municipal. Polo tanto, este alcalde decide convocar esta cuestión de confianza 
amparado pola citada lei.  
 
A cuestión de confianza está motivada en varias razóns:  
 

• Nas últimas semanas abreuse un proceso de diálogo coas forzas políticas presentes na 
corporación sen atopar unha receptividade real nas mesmas. Ata este momento ningún 
dos grupos presentou propostas e/ou suxestións concretas que se traduzan nun apoio ao 
documento do Orzamento Municipal 2010.  

• A situación económica xeral e do Concello en particular fan necesaria a aprobación 
dunhas contas que se axusten á esta situación. Seguir traballando cuns orzamentos 
prorrogados perxudican o adecuado funcionamento contable.  

• A proposta de Orzamento Municipal 2010 desta alcaldía defende os servizos 
implementados ata o de agora, con conquistas en materia de conciliación, política socio-
cultural e de transporte público. Ademais estas contas viabilizarán o convenio colectivo 
do persoal laboral e o acordo regulador do persoal funcionario asinado con todas as 
centrais sindicais e ratificado en pleno este pasado mes de xaneiro.  

Polo exposto, solicítase ao Pleno do Concello que preste a súa confianza a esta Alcaldía, 
vinculada á aprobación do Orzamento Municipal de 2010.  

Teo, 29 de abril do 2010 
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Martiño Noriega 

Alcalde do Concello de Teo” 

O Sr. Alcalde explica que os orzamentos foron rexeitados pola maioría da Corporación, 

empregándose agora a fórmula da cuestión de confianza por considerar que os 

orzamentos son precisos para determinadas cuestións do día a día do Concello, xa que 

do contrario non se poderían licitar os plans da Deputación e tampouco poderían entrar 

en vigor os acordos de persoal e determinados convenios que están condicionados á 

entrada en vigor do orzamento. Salienta o Sr. Alcalde que hai que ter en conta todo isto 

e tamén o importante traballo que se está facendo en materia económica e os 

resultados acadados. Opina que non se pode seguir traballando cuns orzamentos 

prorrogados do 2008 e explica que non vai a entrar na defensa dos orzamentos, porque 

xa foron rexeitados no seu momento, polo que unicamente quere trasladar que, aínda 

que non se compartan, os orzamentos son absolutamente necesarios para o 

funcionamento do Concello. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, sinala que no debate dos orzamentos quedou claro que non os compartía. 

Lembra que unha das cousas que dixo foi a relativa a botarlle a culpa ao goberno 

anterior, xa que despois de tres anos hai que mirar para diante e tratar de solventar os 

problemas que poidan vir de atrás. Lembra o Sr. Parajó que sobre todo fixo fincapé 

nunhas partidas que consideraba aumentadas, como a do ICIO, dun millón de euros, a 

de venta de parcelas, dun millón trescentos vinte e cinco mil euros, a do cemiterio 

municipal, con novecentos mil euros e o tema da autopista, con un millón catrocentos 

mil euros, cando se trata dun pleito que aínda non se iniciou, recomendándose dende a 

Deputación que non se metera no orzamento. Salienta que se trata de catro millóns 

seiscentos mil euros que practicamente son imposibles de conseguir. Di o Sr. Parajó 

que naquel momento salientou que os orzamentos estaban inflados e que resultaba 

imposible levalos adiante tal e como estaban. Explica que ademais o Sr. Alcalde fixo 

unha serie de comentarios en relación á minoración da débeda e que él ten datos da 

débeda de xuño de 2009 e que o único que está recollido son as amortizacións 

pactadas para cada crédito, non existindo ningún ingreso a maiores nin ningún ingreso a 

conta, polo que o que se diminuiu da débeda era o que estaba pactado. Opina o Sr. 
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Parajó que os orzamentos son irreais, que é conveniente que o Concello teña 

orzamentos, pero que non se poden traer os orzamentos que se propoñen cinco meses 

despois. Ao final en todo caso se van a aprobar, despois dun mes, porque non se 

presentará unha moción de censura. Remata o Sr. Parajó sinalando que algún grupo da 

unha batalla tremenda e despois se absten porque lle manda o partido. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen di que o seu grupo se suma á condena dos 

actos de violencia feita polo Sr. Alcalde. Salienta que o seu grupo non se abstivo porque 

lle mandara o partido senón que se tratou dun acordo tomado polo grupo municipal. Di o 

Sr. Leis que lle gostaría saber se despois de que foran rexeitados houbo algún cambio 

nos orzamentos ou se existe algún tipo de esforzo co fin de gañar a confianza dalgún 

dos grupos da oposición. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Leis que xa sabe que non poden existir cambios nos 

orzamentos, porque o que se vincula á cuestión de confianza ten que ser 

necesariamente o orzamento que foi rexeitado. 

 

O Sr. Leis pregunta se existiu algún proceso de negociación cos demais grupos, 

respostando que entre o 28 e hoxe non existiu tal negociación política nin ningún amago 

en relación aos orzamentos. Pregunta o Sr. Leis se existiu negociación co Sr. Parajó. 

 

O Sr. Parajó dille ao Sr. Leis que lle contestará despois. 

 

O Sr. Leis di que a orde do día se refire á “cuestión de confianza” e que cando se 

plantexa o tema nestes termos resulta preciso facer dúas reflexións. Unha primeira 

reflexión de tipo lingüístico que ben moi a conto sobre o que significa confianza, e a 

segunda sobre o significado da figura xurídica da cuestión de confianza na Lei orgánica 

de Réxime Electoral Xeral. En canto á primeira das reflexións o Sr. Leis di que despois 

de consultar algúns grandes diccionarios de castelán, porque eran os que tiñan a man, 

débese ter en conta que o da Real Academia Española define a confianza como 

“esperanza firme que se tiene en una persona o cosa”. Refírese tamén o Sr. Leis a 

outras definicións, como a do diccionario de María Moliner no que se define como 

“aptitude hacia alguien en quien se confía ” e a do diccionario de Manuel Seco que se 
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refire á “accion de confiar” e por confiar entende “estar convencido de la bondad o de la 

validez de alguien”. Di o Sr. Leis que aplicando as definicións a este contexto a resposta 

do PSOE non pode ser outra que dicir que non ten esperanza firme, nin confía no Sr. 

Alcalde, nin na súa vontade nin validez, podendo incluso aplicarse unha frase para que 

sirva de reflexión e que di que “a confianza perdida é difícil de recuperar porque a 

confianza non nace como as unllas”. Explica o Sr. Leis que a segunda reflexión refírese 

á cuestión de confianza como figura xurídica, entendendo que recurrir a este mecanismo 

é a expresión máis clara do fracaso do Sr. Noriega como Alcalde de Teo. Explica o Sr. 

Leis que os membros do seu grupo entenden que isto é así porque ao longo de toda a 

lexislatura existe unha constante que se reiterou e que se segue reiterando, polo que 

cabe pensar que existe un problema en relación coa persoa do Sr. Alcalde, ao tratarse 

dunha persoa incapaz para o diálogo e incapaz de construir consensos. O Sr. Leis dille 

ao Sr. Alcalde que cando lle di esto tamén lle gostaría que o Sr. Alcalde reflexionara 

sobre a cuestión, engadindo que a estes efectos se poden traer a colación dúas citas, 

unha de Obama, que dixo que “la práctica de escuchar los puntos de vista opuestos es 

esencial para ser un ciudadano” e outra de Bertrand Rusbel segundo a cal “un 

verdadero liberal se distingue no tanto por lo que defiende sino por el talante con el que 

lo defiende”. Opina o Sr. Leis que a incapacidade de dialogar do Sr. Alcalde non é unha 

conclusión gratuita nin unha valoración subxectiva, senón unha certeza avalada por feits 

concretos e documentados. Sinala que algúns destes feitos xa os puxo de manifesto 

nunha carta remitida á alcaldía o 22 de abril, lembrándolle que o PSOE estaba 

esperando unha resposta para diálogar sobre os orzamentos dos anos 2008 e 2009, e 

nas cartas de 28 de xaneiro, 5 de febreiro e 1 de decembro de 2009 por medio das que 

o seu grupo se poñía a disposición do Sr. Alcalde para falar dos orzamentos. Lembra o 

Sr. Leis que a carta do 2008 ia acompañada dunha relación de propostas. Ademais a 

carta de un de decembro de 2009 foi respostada polo Sr. Alcalde mandando os 

membros do PSOE a paseo, cando di que “ante a imposibilidade trasladada por vde. á 

minña responsable de gabinete, de manter unha xuntanza persoal o xoves, remítolle 

coas convocatorias das comisións a documentación referida á proposta de orzamentos 

para o exercicio do ano 2009. A información complementaria atópase a súa disposición 

na secretaría do Concello”. Salienta o Sr. Leis que os membros do PSOE están 

agardando cumpridamente resposta a unha proposta para falar dos fondos zapatero 

para os exercicio 2009 e 2010, que ian acompañadas de propostas moi concretas e que 
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non so non se contestaron senón que todos son testemuñas do que pasou na Xunta de 

Portavoces cando se empezou a falar do fondo. O Sr. Leis di que está agardando 

resposta á proposta de explorar un pacto de lexislatura, un pacto por Teo. Lembra que 

se invitou ao conxunto das forzas políticas e que os demais grupos sí que tiveron a 

cortesía de respostar afirmativamente á proposta de diálogo, faltando o BNG e o Sr. 

Alcalde. Salienta o Sr. Leis que os membros do PSOE tamén están agardando resposta 

á carta enviada o 22 de abril do ano en curso sobre a invitación que lles fixera o Sr. 

Alcalde para falar dos orzamentos. Di o Sr. Leis que tamén se podería falar de cal é o 

comportamento do Sr. Alcalde no Plenos e as súas restriccións ao xogo democrático, 

impedindo á oposicion a presentación de mocións. Opina o Sr. Leis que está 

perfectamente acreditado que a conclusión da incapacidade para o diálogo do Sr. 

Alcalde correspóndese con feitos moi concretos. Salienta que hai unha conclusión 

tamén incuestionable, como é o rexeitamento dos orzamentos do 2008, 2009 e 2010. 

Pregúntalle o Sr. Leis ao Sr. Alcalde se non cree que a culpa pode ser de el. Explica o 

Sr. Leis que onde negocian dous e non se poñen de acordo as responsabilidades se 

reparten, pero que durante tres anos o Sr. Alcalde non foi capaz de construir un mínimo 

acordo para sacar os orzamentos con ningunha das forzas políticas representadas en 

Teo, situación que precisaría dunha reflexión profunda por parte da alcaldía. Opina o Sr. 

Leis que o Sr. Alcalde sempre acaba botándolle a culpa aos demais e utilizando o 

argumento de que chegar a acordos co PP é antinatural, debéndose a estes efectos ter 

en conta que é lexítimo acadar acordos para sacar uns orzamentos sempre que estén 

xustificados. Salienta o Sr. Leis que está claro que o Sr. Noriega é o problema porque os 

feitos o avalan, engadindo que a razón pola que o Sr. Noriega é incapaz de xerar 

acordos é a humildade e, en política, como na vida, a humildade é fundamental, 

existindo cando un e capaz de deixar de lado moitas cuestións para buscar apoios e 

sacar adiante proxectos dos que se vai a beneficiar o conxunto da cidadanía. Di o Sr. 

Leis que  “o secreto da sabiduría, do poder e do coñecemento é a humildade” e que tal e 

como dicía Cela “lo malo de los que se creen en posesión de la verdad es que cuando 

tiene que demostrarlo no aciertan ni una”. O Sr. Leis opina que resulta preciso 

reflexionar sobre esta posibilidade. Salienta que o PSOE recoñece que tamén poden ser 

parte do problema, pero que este grupo está na oposición e o Sr. Noriega no goberno, 

tratándose dunha diferenza cualitativamente moi importante. O Sr. Leis recoméndalle ao 

Sr. Alcalde que modere as súas declaracións públicas, sobre todo cando faga referencia 
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a determinados comportamentos que xulga do partido socialista. Dirixíndose ao Sr. 

Alcalde o Sr. Leis pídelle que cando faga esas valoracións diga toda a verdade, por 

exemplo cando o Sr. Alcalde di que o PSOE coa súa actitude se pon fora do sistema 

democrático, sen dicir porque deixa de asitir ás Xuntas de Portavoces e aos Consellos 

escolares. Cando non se di toda a verdade e se din cousas moi graves debería aplicarse 

o de que “a verdade se non é enteira se convirte nun aliado do falso”. Remata o Sr. Leis 

pedindo un pouco máis de respeto. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que cando o Sr. Alcalde ao principio do 

Pleno referiuse á condea aos actos bandálicos entendeu que o facía en nome de todos 

os grupos, porén como o Sr. Leis tamén o dixo, terao que dicir tamén el. Explica o Sr. 

Blanco que se falou de moitas cousas e que hoxe o Sr. Leis ven inspirado. Di que o 

BNG sempre ten que dicir algo en relación ao goberno anterior. Explica que os créditos 

foron para facer as obras e non facelas plurianuais, tal e como era a subvención da 

Xunta. Refírese o Sr. Blanco ao dito polo Sr. Alcalde de que existía unha débeda 

impresionante. Di o Sr. Blanco que el non oiu esas declaracións pero que supón que van 

contra o PP. Salienta que a de hoxe é unha cuestión de confianza e que non se vai a 

presentar unha moción de censura, porque o Sr. Noriega co BNG vai a caer por si solo. 

Di o Sr. Blanco que non lle poden dar a confianza ao Sr. Alcalde, porque lles enganou 

cos fondos, chamándoos á Xunta de Portavoces, pedíndolles propostas e, sen dicir 

nada, o día antes do Pleno, con nocturnidade e alevosía, gastouno todo. Explica o Sr. 

Blanco que o PP ten a mesma postura que xa tiña en relación aos orzamentos, non 

podendo parecerlle mal ao Sr. Alcalde que se diga que se trata duns orzamentos 

inflados. Explica o Sr. Blanco que leva aquí 24 anos e que o BNG e o PSOE nunca 

dixeron que sí a uns orzamentos, senón que por sistema dicían que non. Remata o Sr. 

Blanco sinalando que o outro día o seu grupo fundamentou a súa postura en relación 

aos orzamentos, polo que non van a apoiar os mesmos. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen di que hai que entender que hoxe o que se 

somete ao Pleno son uns orzamentos vinculados a unha cuestión de confianza, coa idea 

de evitar un desgoberno. Opina que cando a oposición pretende bloquear a un goberno 

minoritario, existe este mecanismo porque a oposición ten un mecanismo perfecto como 

é a moción de censura e poren aquí renuncian a ser unha alternativa constructiva ao 
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goberno, renunciando xa a esa posibilidade, pero sen renunciar a bloquear a situación. 

Salienta o Sr. Sisto que os que se fastidian non son os membros do equipo de goberno, 

senón os veciños. Opina que a oposición pode dicir que os orzamentos son malos, e de 

feito xa o fixeron, pero agora van facer sofrir un mes más aos veciños.  

 

Sendo as vinte horas e cincuenta minutos sae do Salón de Plenos a concelleira do PP, 

D.ª Carmen Barros. 

 

Opina o Sr. Sisto que non ten sentido que se acorden obras e actuacións, incluso 

conxuntamente, e que agora non se poidan levar a cabo porque non exista partida 

orzamentaria. Salienta o portavoz do BNG que o Sr. Parajó dicía que non se pode estar 

botando a culpa permanentemente ao goberno anterior, e que ten toda a razón, 

debéndose poren ter en conta a estes efectos que no Pleno no que se debateron os 

orzamentos non se lle botou a culpa ao goberno anterior, senón que se fixo unha 

exposición de cifras, e as cifras reflexan o que pasa non podendo ninguén negar que 

nos orzamentos do 2007, existía unha débeda bancaria pendente de amortizar de 

2.928.000 € e nos orzamentos do 2010, de 2.062.000 €, é dicir 866.000,00 € menos. Di 

o Sr. Sisto que claro que se foi pagando o que estaba para pagar, pero a diferenza do 

goberno anterior non se asumiron maiores créditos, polo que se consegui diminur a 

débeda. Salienta o Sr. Sisto que o Sr. Blanco dicía que era para pagar as obras que 

despois pagaba a Xunta, porén dende que o BNG chegou ao goberno non se recibiu 

aportación algunha da Xunta salvo a da Casa do Concello. Iso non implica un mérito 

especial o que implica é que existiu capacidade de minorar esa debeda de dous millón 

novecentos mil a dous millóns de euros. Di o Sr. Sisto que o Sr. Leis fala de fracaso do 

goberno e que en todo caso iso sería un reflexo da oposición, que o único que fai é 

obsctaculizar a xestión municipal. Salienta o portavoz do BNG que o problema co PSOE 

non é que non se chegue a acordos, senón que se chegou a dous acordos, o de 

goberno e o do PXOM, pero ao chegar ao Pleno o PSOE di, para sorpresa de todos, 

que con eles non se chegou a acordo. Opina o Sr. Sisto que hai que reflexionar sobre a 

diferenza entre os orzamentos do 2007 e 2009. O Concello conta con trinta persoas 

máis traballando e cun convenio que obriga, se non se aproba o orzamento, a un pago 

de atrasos brutal. Salienta o Sr. Sisto que a forma de levar a cabo os acordos e ter os 

mecanismos orzamentarios necesarios para desenvolvelos. Nos orzamentos do 2007 a 
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débeda bancaria supoñia un 44,25 % e nestes orzamentos un 30,68 %, o que supón 

unha minoración dun 13,57%, porcentaxe na que se minorou a débeda en tres anos de 

crise. Salienta o Sr. Sisto que ninguén rebatiu este datos porque son reais e que hai que 

entender que os orzamentos son unha previsión por parte do equipo de goberno e unha 

opinón por parte da oposición, poren hai cousas que teñen que axudar para valorar se a 

previsión ou a opinición están fora de lugar. Explica que a 31 de decembro do 2009, os 

dereitos reconocidos netos ascendían a 13.556.000 € e as obrigas recoñecidas netas a 

13.224.0100 €, ascendendo o resultado orzamentario a 332.689.000 positivo, polo que 

se a oposición quere seguir dicindo que os orzamentos están inflados deberían aportar 

datos. 

 

Sendo as vinte horas e cincuenta e oito minutos entra no Salón de Plenos a concelleira 

do PP, D.ª Mª. Carmen Barros. 

 

O Sr. Alcalde explica que o que se fai é vincular unha cuestión de confianza a un 

orzamento rexeitado, que non se pode vincular a cuestión de confianza a un orzamento 

diferente, e que con iso non se pode xerar dúbida. Salienta o Sr. Alcalde que ningún dos 

grupos da oposición fixo anteriormente unha proposta concreta, engadindo que pode 

entender que se rexeite a confianza, se existe un proxecto de goberno alternativo, pero 

que lle costa entender que se rexeite unicamente para provocar un desgaste do equipo 

de goberno, porque se terá que agardar un mes para poder contratar as obras do POS e 

do PCC, para poder asumir os convenios de persoal e para poñer en marcha os acordos 

e negociacións sindicais. Reitera o Sr. Alcalde que se trata dunha maniobra de desgaste 

que repercute directamente en cuestións do día a día. Explica que se se rexeita ábrese 

un prazo dun mes para a presentación dunha moción de censura, poren non existe 

atisbo de presentala, engandindo que lle costa entender porque se deixa transcorrer o 

mes. Sinala o Sr. Alcalde que non vai a entrar nos orzamentos e que o remanente de 

tesourería se arrastra, sendo que o equipo de goberno non o aumentou, senón que so o 

diminuiu, vindo do goberno anterior, algo que é así. Explica o Sr. Alcalde que se 

implementaron moitas políticas e que o resultado está aí, ascendendo a 628.000 € o 

resultado orzamentario positivo, exintindo unha reducción do remanente de tesoureria 

de 2.956.000,00 a 2.802.000,00 o que implica que a política económica está sendo seria 

e que a situación que se deixa é moito mellor da que había, con vontade de continuar 
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así, por unha cuestión de responsabilidade. Opina o Sr. Alcalde que o equipo de 

goberno ten capacidade de autocrítica, existindo cuestións da intervención do Sr. Leis 

que non se poden compartir. Explica o Sr. Alcalde que se trata dunha ferramenta legal 

que se se quere levar por cuestións da retórica lle parece ben. Di que non quere entrar 

nas citas do Sr. Leis porque él fala da realidade e que despois de todo o relatorio, a 

realidade é a decisión do grupo socialista de non participar nos Consellos Escolares, nin 

mas mesas de contratación nin Xuntas de Portavoces, nin nas xuntanzas persoais para 

falar dos orzamentos. Di o Sr. Alcalde que non ten unha máquina do tempo e que o Sr. 

Leis fala dunha convocatoria do ano 2008, cando estamos no 2010. Salienta que o 

grupo de goberno ten a responsabilidade de chegar a acordos, pero que o que reflectía 

na súa exposición cando se fala de políticas de conciliación, de transparencia nos 

convenios coas asociación, de reforzamento dos servizos sociais, de diminución da 

débeda, a priori ten que haber máis puntos de encontros co partido socialista que co 

Partido Popular, por cuestións ideolóxicas. Di que políticamente lle costa máis 

entenderse co PP e que iso é unha evidencia. En canto ao dito polo Sr. Blanco, o Sr. 

Alcalde sinala que ten que trasladarlle ao PP que en relación ao seu rexeitamento da 

cuestión de confianza vinculada aos orzamentos, non entende o cambio en relación á 

anualidade 2008, cando naquel momento pensaba de diferente maneira, e cando 

incluso o Sr. Blanco dicía que quizais naquel momento tiña máis sentido unha moción 

de censura. O Sr. Alcalde pide que se vote a cuestión de confianza por unha cuestión de 

responsabilidade, para deixar ao equipo de goberno que aplique unha política 

económica que é boa. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, di que lle vai a repostar ao Sr. Leis en relación coa entrevista co Sr. Alcalde. O 

Sr. Parajó dílle ao Sr. Leis que hoxe vai a sair feito un literato, pero que o que lle dixo na 

primeira quenda é exacto. Di que o PSOE despois de facer unha crítica total aos 

orzamentos abstívose porque lle mandou o partido. Dirixíndose ao Sr. Sisto, o Sr. Parajó 

dille que cando fala estropea o galego e o castelán, botándolle a culpa a todo o mundo e 

botando un rollo que non o entende ninguén. Di que cando el explica que hai unha 

rebaixa de préstamos é que hai unha rebaixa de préstamos porque son amortizacións 

que hai que pagar. Opina o Sr. Parajó que non é lóxico que se lle bote  a culpa á 

oposicion, engadindo que é verdade, como di o Sr. Alcalde, que nunca pediu un 
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préstamo, xa que viñeron cartos doutro lado. Di o Sr. Parajó que cando se fala hai que ir 

ao tema e que o Sr. Sisto di que os orzamentos non estaban inflados, debéndose ter en 

conta o que pon o informe de intervención cando di que “Non obstante, a xuízo desta 

intervención e con carácter xeral, as estimacións de ingresos son excesivas. En 

concreto, se consignan 1.400.000,00€, en previsión de obter a compensación 

correspondente ao IBI de características especiais da empresa  AUDASA. Débese ter 

en conta que, ata a data, o Concello non conta con documento firme que acredite este 

dereito económico. A mesma situación se produce cós ingesos previstos por ICIO”. 

Salienta o Sr. Parajó que él non o inventa e que aparece no informe de intervención 

pero que o Sr. Sisto quere facerlle comulgar con pedras de muíño. O Sr. Parajó dille ao 

Sr. Alcalde que sinte non poder axudalo a aprobar os orzamentos, porque lle gostaría 

facelo, pero se lle dera o seu voto favorable contradiciría o que dixo en relación aos 

orzamentos. Di o Sr. Parajó que non ten nada en contra da persoa e carácter do Sr. 

Noriega, engadindo que só ten un defecto, que é do BNG, e que di que o meu e meu e o 

teu é de todos.  

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen opina que é irrelevante a razón pola que o 

PSOE se abstivo ou non, sendo que se fora verdade o que di o Sr. Parajó non tería 

problema en recoñecelo. 

 

Sendo as vinte e unha horas e dezaseis minutos saen do Salón de Plenos o concelleiro 

do PP, D. Antonio Castroagudín, e o concelleiro do BNG, D. Angel Rey. 

 

Reitera o Sr. Leis que o grupo municipal do PSOE non tiña ningún tipo de instruccións 

en relación aos orzamentos e que o que realmente tiñan que facer era votar en contra, 

porén hai outro tipo de reflexións á hora de tomar unha decisión que nace 

exclusivamente do grupo socialista. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do 

PP, D. Antonio Castroagudín. 

Entende o Sr. Leis que o BNG non comparta a posición do PSOE, engadindo que en 

todo caso a el non se lle ocorrería acusar ao BNG de deslealdade coa veciñanza de 

Teo. Opina que o BNG non ten razón e que o que fan é trasladar os problemas de 



 

 - 12 -

goberno á oposición cando os que gobernan son eles. Lembra o Sr. Leis que o Sr. Sisto 

no último Pleno dixo que presentaría a dimisión se o PSOE era capaz de demostrar que 

exisían cambio de raias. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e dous minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Angel Rey, e sae a concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

Explica o Sr. Leis que os membros do seu grupo non acude ás Xuntas de Portavoces, 

ao xa quedar patente o que se fai nas mesmas, sendo o equipo de goberno o que se 

cargou esta figura, a pesar de ter documentos escritos do PSOE sobre como debe 

funcionar. Lembra que a Xunta de Portavoces foi incorporada a proposta do partido 

socialista, pero despois ten que existir unha lealdade no seu funcionamento. Tratándose 

dos consellos escolares di o Sr. Leis que mentres estiveron eles non se lle fixo ningún 

caso, sendo o último exemplo a petición de aumentar o centro de Calo, mediante o 

fondo zapatero. En canto ás mesas de contratación salienta o Sr. Leis que cos 

antecedentes que viron non se sinten cómodos e non pasa absolutamente nada. Di que 

se iso implica que o PSOE está fora da vida pública municipal, quizáis habería que 

pensar que fai falla un pouco de contención verbal. Di que respetan a posición do BNG 

en relación aos orzamentos, aínda que eles teñen unha visión diferente, dedicándose 

porén o goberno a descalificar a posición do PSOE. Di o Sr. Leis que se podería 

comparar o tema dos orzamentos no Concello de Ames e no de Teo. En Ames hai un 

Alcalde que negocia e que chegou a acordos, mentres que en Teo hai un Alcalde que 

amaga e que non negocia. En Ames o BNG chegou a un acordo co grupo de goberno e 

como consecuencia diso abstívose, en Teo o PSOE fai o mesmo, pero sen nada a 

cambio. Refírese o Sr. Leis a un voceiro do BNG de xullo de 2004, no que este grupo 

afirmaba que “nin sequera se cumpre a legalidade”, presentándose os orzamentos con 

sete meses de retraso. Nun voceiro de febreiro de 2005 se falaba do “incremento das 

taxas e impostos”. Cando agora se incrementan as taxas e non se fai autocrítica antes 

se falaba de que “a capacidade para xerar ingresos é nula”. Nun voceiro de febreiro de 

2007 se falaba duns “orzamentos que tiran a casa pola ventana”, se criticaban as 

subvencións nominativas e agora se manteñen. Salienta o Sr. Leis que cando lee isto 

está escoitando o mesmo que o BNG fai cos seus orzamentos, polo que hai que ter 

coidado e ser coherente co que se di. Explica o Sr. Leis que o seu grupo non pode 
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aprobar os orzamentos por diversas razóns. Primeiro porque se presentan con seis 

meses de retraso, algo que antes se criticaba e que agora se fai igual. En segundo lugar 

porque pese a terse recibido os fondos de Zapatero, administrados unilateralmente polo 

BNG, segue existindo unha débeda de millóns de euros. Considera o Sr. Leis que ese 

non é un gran problema, senón que os problemas son os anteriores, xa que os 

problemas de infraetsructuras e equipamentos seguen existindo pese aos fondos 

recibidos. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta e sete minutos, sae do Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez. 

 

Sinala o Sr. Leis que a terceira razón que impide ao seu grupo aprobar os orzamentos é 

que se trata duns orzamentos irreais, froito dunha operación de enxeñeria contable, xa 

que o que se fai é calcular gastos e inventar ingresos. Salienta o Sr. Leis que os 

ingresos de Audasa están cuestionados polo servizo de intervención. 

 

Sendos as vinte e unha horas e trinta e nove minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida. 

 
Contínúa o Sr. Leis referíndose aos ingresos do orzamento en relación ao ICIO. Explica 

que se recollen un millón de euros, cando nos anos 2007, 2008 e 2009 o que se 

ingresou foron 223.397 €, 197.344,72 € e 181.834,45 €, respectivamente. Pregunta o 

concelleiro do PSOE como se vai a obter un millón de euros nas actuais circunstancias, 

chegándose como moito á cuarta parte. Di que tratándose dos servizos funerarios, nos 

que se recollen 900.000 €, e da venta das parcelas dos Verxeis e Augas Mansas, na 

que se recolle, 1.325.000 €, xa se verá si se recaudan nas circunstancias actuais. 

Resume o Sr. Leis sinalando que todo esto da unha previsión de ingresos de 4.600.000 

€ que se comparamos cos tres millóns de remanente de tesorurería negativo o risco é 

que se incremente a débeda do Concello. Sinala o portavoz do PSOE que en cuarto 

lugar hai que ter en conta que existe unha minoración dos orzamentos en relación cos 

anteriores, tanto en ingresos como en gastos. Lembra que esta era unha das críticas 

que o BNG facía aos gobernos anteriores, non prevéndose igualmente investimentos 

propios. Opina o Sr. Leis que non existe marxe de negociación para os investimentos 



 

 - 14 -

porque os únicos que se recollen son os que xa están aprobados polo Pleno por conta 

da Deputación. Salienta o Sr. Leis que en quinto lugar hai que ter en conta que se 

minora o capítulo de investimentos con respecto aos orzamentos anteriores en catro 

millóns de euros. Lembra que o outro día se falaba duns orzamentos austeros e salienta 

que en Dodro hoxe ven na prensa que tamén se adoptaron medidas de austeridade e 

minoraron os gastos pero se incrementaron os investimentos, porque en época de crise 

as institucións públicas o que teñen que facer e incrementar os investimentos sen 

incrementar significamente a débeda do Concello. Explica o Sr. Leis que a Interventora 

di que se está poñendo en perigo o plan de saneamento. Refírese o Sr. Leis á perda 

dunha subvención para un edificio de servizos administrativos en Calo, engadindo que 

despois se decidiu unilateralmente levalo para outro sitio, tratándose dun tema grave. 

Salienta que o goberno non coloca entre as súas prioridades o problema do paro en 

Teo, que se combate mediante os investimentos. Opina o Sr. Leis que hai que facer un 

esforzo en relación con este problema. Di que se gastan un millón trescentas mil 

pesetas nos bolechas cos problemas de paro e infraestruturas que hai en Teo. Di o Sr. 

Leis que no propio documento do orzamento se fala dun novo recoñecemento 

extraxudicial de créditos e lembra que o PSOE non vai a variar a súa postura en relación 

con este tema, porque é un mecanismo legalmente previsto para casos urxentes. Di o 

Sr. Leis que para seguir contribuíndo á formación do Sr. Parajó, quen dixo que nunca 

tantas citas oira, vai a utilizar dúas novas citas, a primeira que di que “una cosa nos 

explica bien la historia y es en que consisten los malos políticos” e a segunda dun 

coñecido avogado norteamericando segundo a cal  “cando era rapaz decíanme que 

calqueira podía chegar a presidente da nación e estou empezando a creelo”.  

 

Sendo as vinte e unha horas e corenta e sete minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que hai máis grupos e que o Sr. Alcalde 

segue referíndose ao PP en relación ao bloqueo. Opina o Sr. Blanco que o BNG non ve 

a palla no seu ollo pero si na doutros. Di o Sr. Blanco que os membros do PP van a 

votar con conciencia e que o do Sr. Alcalde non ten marcha atrás, porque sempre está 

en posesión da verdade. Pregúntalle ao Sr. Alcalde que se ten tanta prisa en cumprir o 

compromiso porque non trouxo antes os orzamentos, xa que se se trouxeran en prazo 
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non habería tanta prisa. Salienta o Sr. Blanco que a eles se lles criticaba e que os 

membros do BNG agora son os salvadores da patria. Tratándose dos créditos di o Sr. 

Blanco que non vai a dicir nada porque xa o dixo o Sr. Parajó. En relación ao de difamar 

que algo queda, sinala que cando o PP deixou o goberno todo era unha bancarrota e 

agora baixa, sendo lóxico que baixe porque se pediu un crédito para poder facer a obra 

completa e non plurianual, pero o Sr. Sisto é o rei do mambo e é o que sabe todo. 

Salienta o Sr. Blanco que non existiu diálogo durante os tres anos de lexislatura cos 

grupos da oposición. Salienta que cando o BNG di que existía unha débeda e que a 

baixaron, hai que ter en canto que os do BNG viñeron aos baños e quedáronse ou 

viñeron de festa. Pregúntase o Sr. Blanco que fixo o equipo de goberno, e resposta que 

nada, engadindo que están fora de lugar e que levan tres anos gobernando e seguen 

botándolle a culpa á oposición por sistema, non sendo capaces de gobernar Teo. 

Lembra o Sr. Blanco que as previsións de ingresos xa as fixeron e incluiron o tema da 

auga, cando se lles dixo que non o meteran, que non ian a vir os cartos, non se fixo 

caso e non viñeron. Di o Sr. Blanco que os do PP eran malísimos e que o BNG en tres 

anos puxo quince taxas aos veciños. O Sr. Blanco pídelle ao Sr. Alcalde que lle faga 

caso á xente e que non crea que os do equipo de goberno son uns superdotados para 

facer as cousas. Remata o Sr. Blanco sinalando que cando exista diálogo e consenso 

todos arrimaran o hombro. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen di que unha das razóns polas que non se 

presentaron os orzamentos con anterioridade está relacionada coa negociación de 

persoal que dou lugar a cambios na elaboración do documento. Explica que eses 

cambios están reflectidos no orzamento, polo que, para non traelos antes, existían 

razóns, pero para atrasalos agora un mes, non existe ningunha. Refírese o Sr. Sisto ao 

recoñecemento extraxucicial que se fixo no 2004 e sinala que eles non gastaron eses 

cartos, pero sí que os están pagando. Explica que o BNG trae recoñecementos 

extraxudiciais e desgraciadamente para o ano que ven haberá que traer outro, pero se 

traen e se pagan, sendo esa a diferenza co que facía o PP. Salienta o Sr. Sisto que 

incluso non se lle permite ao goberno pagar as facturas pendentes e que todos son 

créditos concertados antes de chegar ao BNG ao goberno. Di o Sr. Sisto que grazas ao 

equipo de goberno anterior hai que pagar cento oitenta e tres mil setecentos e pico 

euros que hai que detraer de determinados investimentos que se queren facer porque 
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hai que pagar investimentos que fixo o goberno anterior. Explica o Sr. Sisto que se está 

pagando o que fixo o PP, sendo un mérito facer iso, seguir facendo investimentos e non 

concertar novos créditos. Salienta o Sr. Sisto que ninguén di que todo o malo é a 

oposición, senón que se di que existe deslealdade ao no apoiar isto porque se non é 

para facer o que a lei lle permite, habería que preguntarse para que é e cal é razón. 

Salienta o Sr. Sisto que isto é o que el opina e que para cambiar de opinión tería que 

dicirse cal é a razón que xustifique a espera dun mes. Di o Sr. Sisto que se acusa ao 

BNG de reventar as Xuntas de Portavoces, sendo que se saiu desa Xunta de 

Portavoces porque a oposicion constructiva que hai quería meter 600.000 € para unha 

gardería, cando uns meses antes se rexeiataba unha gardería en Cacheiras na que o 

Concello so tiña que poñer a parcela. Aclara o Sr. Sisto que a obrigatoriedade de 

construir unha bibioteca nos centros escolares non é competencia do Concelllo de Teo 

senón da Consellería de Educación. O Sr. Sisto di que respeta que o informe de 

Intervención diga que os ingresos pedentes da autopista non é seguro que se vaian a 

recibir, porque é algo que xa se sabe, polo que as críticas que fai a oposición estárían 

ben feitas se analizado o orzamento do ano pasado iso fora unha debacle ou o equlibrio 

fora negativo. O orzamentos xestionouse con seriedade e se se ve que hai previsións 

que fallan, correxíronse sobre a marcha, conseguíndose un superavit de trescentos mil 

euros ou seiscentos mil euros cando se ingrese o que está pendente do plan zapatero. 

Explica que se trata duns orzametnos realistas e equilibrados e que o que se perde por 

un lado se gaña por outro. Conclúe o Sr. Sisto sinalando que o resultado do ano pasado 

debería ser motivo suficiente par outorgar a confianza. 

 

O Sr. Alcalde agradece ao Sr. Parajó a valoración que fixo da súa persoa, a pesar de 

que iso que el chama “defecto”, non o é. Sinte o Sr. Alcalde que hoxe se voltara a 

reproducir o debate dos orzamentos e opina que se debaten porque non se pode 

xustificar que sen unha alternativa se retrase un mes a aprobación dos orzamentos. Fai 

dous anos o Sr. Blanco dixo que como non se ia a presentar unha moción de censura, 

non había razón para retrasar un mes os orzamentos, e agora ese argumento non lle 

vale. Di o Sr. Alcade que se o que se busca é un desgaste do equipo de goberno el o 

respeta aínda que non o comparte, e a xente valorará quen planta e quen pisa. O Sr. 

Alcalde pídelle ao Sr. Leis que lles deixe polo menos rentabilizar a posición responsable 

do BNG de Ames ao equipo de goberno, que tamén son do BNG. Opina o Sr. Alcalde 
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que a lectura que fai o Sr. Leis é falsa, xa que non pode ser un “si, pero non”, sendo 

ademais que o Sr. Leis lee a parte que lle conven da súas carta. Opina o Sr. Alcalde que 

o lóxico é que o PSOE cuns argumentos tan contundentes o que tiña que facer era votar 

en contra. O Sr. Leis tamén debería negociar unha alternativa e séntarse co Sr. Blanco e 

co Sr. Parajó, xa que non se pode facer como o can do hortelano, que nin come nin 

deixa comer. Remata o Sr. Alcalde reiterando que é unha mágoa que se debatera de 

novo os orzamentos, que xa foron rexeitados, e non a cuestión da súa viabilización por 

unha cuestión de responsabilidae. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con seis votos a favor (6 
BNG), sete votos en contra (6 PP e 1 Grupo Mixto) e catro abstencións (4 PSOE), 
acorda rexeitar a cuestión de confianza vinculada á aprobación do Orzamento 
Municipal de 2010. 
 

O Sr. Alcalde explica que queda rexeitada a cuestión de confianza e a aprobación dos 

orzamentos, abríndose agora un perído dun mes para a presentación dunha moción de 

censura, quedando senón aprobados os orzamentos. 

 

O Sr. Parajó pide explicación de voto e di que en INTEO de momento aínda non 

empregou a expresión terra queimada. 

 

O Sr. Alcalde di que iso non é explicación de voto. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas horas e quince minutos, 

de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que 

eu, Secretaria, dou fe. 

     
   O Alcalde                  A Secretaria 
 
 
 
 
 
Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  8/ 2010 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 26 MAIO DE 2010 - 
No Centro Sociocultural de A Ramallosa (en virtude do Decreto da Alcaldía nº 327/10 

de 18/05/2010), a vinte e seis de maio de dous mil dez, reúnense en primeira 

convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 

a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a 

sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 

convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Armando U. Blanco Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. Juan Bautista Aller Suárez 

D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

D.ª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. Alexandre Leis Carlés 

D. Carlos Rego Jorge 

D.ª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

 
Secretaria Xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA 
 
1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 24.02.2010 E DO 04.03.2010. 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  266/10 Á 341/10). 

3º.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE APOIO 
INSTITUCIONAL ÁS REIVINDICACIÓNS DA PLATAFORMA QUEREMOS GALEGO 
EN DEFENSA DO IDIOMA GALEGO. 

4º.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO BNG E 
PSdG-PSOE PARA A ADOPCIÓN DE CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA 
RESPONSABLE NA POLÍTICA DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E SERVIZOS. 

5º.- MOCIÓNS. 

6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto. 

 

O Sr. Alcalde da conta de que a Comisión Executiva da FEMP adoptou un acordo en 

relación á diminución das retribucións dos cargos públicos. Salienta que se está 

agardando por un acordo da FEGAMP para trasladalo aos grupos municipais e 

sometelo á aprobación do Pleno. 

 

A continuación pásase a estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 24.02.2010 E DO 04.03.2010. 

Acta da sesión ordinaria do día 24 de febreriro de 2010. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 24/02/10. 

 

O concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, sinala que na páxina 11, se recolle que el 

dixo que supoñía que o tema se leva polo despacho do Sr. Trepat, non recolléndose 

integramento o que el dixo de que “supóñía que non o levará o Sr. Trepat porque os 

perde todos”. 
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O concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, sinala que na páxina 64, nos rogos e preguntas 

formulados polo Sr. Parajó, se recolle que este concelleiro pregunta se o encargado de 

obras veu o estado da estrada que ven “dende Lampai ata Vilar de Calo”, cando 

debería dicir “dende Lampai ata Vilar de Francos”. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade, a acta do 24/02/2010, coa observación e corrección advertidas. 

 

Acta da sesión extraordinaria do día 04 de marzo de 2010. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 04/03/10. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 

unanimidade. 

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  266/10 Á 341/10). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 23 de abril 

ata o 20 de maio de 2010, que comprenden os números 266 ao 341, indicando que 

están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o 

desexan. 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

3º.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE APOIO 
INSTITUCIONAL ÁS REIVINDICACIÓNS DA PLATAFORMA QUEREMOS GALEGO 
EN DEFENSA DO IDIOMA GALEGO. 

O Sr. Alcalde da conta da moción do BNG de apoio institucional ás reinvindacións da 

plataforma queremos galego en defensa do idioma galego (rex. entrada nº 3998, de 

14/05/2010). 
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“MOCIÓN DE APOIO INSTITUCIONAL ÁS REIVINDICACIÓNS DA PLATAFORMA 

QUEREMOS GALEGO EN DEFENSA DO IDIOMA GALEGO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A celebración do 17 de Maio, Día das Letras Galegas, presenta este ano 2010 especiais 

características que reafirman o carácter reivindicativo desta data. Nunca até o momento, 

nos case 30 anos de vixencia do actual Estatuto de Autonomía, un goberno da Xunta de 

Galiza se atrevera a aplicar unha política lingüística tan agresiva e regresiva, chegando á 

vulneración da legalidade vixente e á anulación dos dereitos democráticos no ámbito 

lingüístico. Esta estratexia, deseñada en base á construción dunha monumental mentira (a 

imposición do galego), abrangue a práctica totalidade das consellarías e departamentos do 

Goberno galego, e ten a ver tanto coa imposición de medidas político- administrativas que 

relegan ou exclúen o galego, así como con liñas discursivas e de actuación práctica que 

devalúan e estigmatizan o noso idioma. 

Así ocorre, singularmente, no caso de ensino. As denominadas “Bases para o Decreto do 

Plurilingüismo” consideran na práctica ao galego como un idioma non apto para o ensino 

das matemáticas, da física, da química ou da tecnoloxía. Mesmo van provocar que 

milleiros de nenas e nenos galegos non teñan dereito durante toda a etapa infantil (até os 

seis anos) a manteren un mínimo contacto coa lingua galega no propio sistema educativo. 

Perséguese, en definitiva, o uso e o contacto co noso idioma precisamente nas franxas de 

idade máis sensíbeis. 

Esta obsesiva vontade é tamén comprobábel noutros ámbitos: modifícase a Lei da Función 

Pública para eliminar calquera proba obrigatoria en galego nos procesos selectivos de 

persoal, vulnérase a Lei 4/2006 no referente ao uso público do galego por parte de 

membros e altos cargos do Goberno, exclúese o galego das oposicións ao ensino e á 

sanidade, suprímense subsidios á tradución ao galego (caso único no Estado español),  

exclúese o galego de diversas páxinas web oficiais, realízanse campañas institucionais en 

español (Galicia Calidade), instálase sinaléctica en español nas estradas (Xacobeo), e así 

sucesivamente. Mesmo chegan a “enxalzar” a figura de Uxío Novoneira, a quen este ano 

se lle dedica a conmemoración do Día das Letras, traducindo a súa obra ao español. 

Sofre Galiza, daquela, un Goberno que lexisla e dita normativas co obxecto de reducir 

aínda en maior medida a presenza da lingua galega nos ámbitos máis diversos, que toma 
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decisións concretas para residualizalo na propia administración, que vulnera e incumpre a 

legalidade vixente e de obrigado cumprimento, e que pretende inculcar na sociedade os 

peores esquemas de desprezo, de humillación, de anulación colectiva. Por todo isto, o 17 

de Maio, Día das Letras Galegas, está convocada unha manifestación dos galegos e 

galegas en defensa do idioma galego, polo que se lle propón ao Pleno da Corporación 

municipal a adopción do seguinte 

ACORDO 

1. Apoiar institucionalmente as reivindicacións da Plataforma Queremos Galego en 

defensa do noso idioma, expresadas na manifestación do 17 de Maio en 

Santiago de Compostela. 

2. Rexeitar ás “Bases para o Decreto de Plurilingüismo” feitas públicas pola 

Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria, e reafirmar o compromiso 

municipal co consenso estabelecido, no ámbito do ensino, no Plano Xeral de 

Normalización da Lingua Galega, aprobado de xeito unánime polo Parlamento 

de Galiza en setembro de 2004. 

3. Manifestar a adhesión ao texto da “Iniciativa Popular pola Garantía dos Dereitos 

Lingüísticos”, promovida pola Plataforma Queremos Galego. 

Teo, 15 de maio de 2010” 

 

O Sr. Alcalde explica que a proposta, cuxo apartado 3 emendouse polo PSOE, foi 

ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de Presidencia de 21/05/2010, 

quedando a proposta de acordo definitiva redactada conforme se recolle a 

continuación: 

1) Apoiar institucionalmente as reivindicacións da Plataforma Queremos Galego en 

defensa do noso idioma, expresadas na manifestación do 17 de Maio en 

Santiago de Compostela. 

2) Rexeitar ás “Bases para o Decreto de Plurilingüismo” feitas públicas pola 

Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria, e reafirmar o compromiso 

municipal co consenso estabelecido, no ámbito do ensino, no Plano Xeral de 

Normalización da Lingua Galega, aprobado de xeito unánime polo Parlamento 

de Galiza en setembro de 2004. 
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3) Apoiar a toma en consideración no Parlamento Galego da “iniciativa popular pola 

garantía dos ereitos lingüísticos, promovida pola plataforma Queremos galego. 

 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Rafael Sisto. 

 

O Sr. Sisto di que a veces a un lle costa argumentar algo que obxectivamente é claro  

dende todos os puntos de vista. Explica que di “dende todos os puntos de vista” porque 

todos deben de coincidir en que, dendo o punto de vista do idiona, existiu dende o 

Estatuto de Autonomía unha política de consenso das diferentes forzas políticas que 

estaban representadas no Parlamento. En ocasións se fala do Decreto do bipartito 

como punto dun enfrontamento que non se viu en ningún lado.  Reitera que a partir do 

estatuto de autonomía se deu un consenso entre todas as forzas, sendo que incluso 

tratándose do Decreto do bipartito existiu unha representante do PP apoiándoo na 

rolda de prensa. Explica o Sr. Sisto que na moción o que se pide é a recuperación desa 

política de consenso, fronte a decisión tomada polo goberno actual que rompeu o 

citado consenso. Salienta o Sr. Sisto que como última reflexión lle gostaría facer 

fincape nesa necesidade de que, sen perxuizo da igualdade entre linguas, sempre 

existe unha manifesta desigualdade, como se detecta na radio, na prensa, etc. Polo 

tanto partindo da situacion de desigualdade real, a partir de aí a obriga é artellar 

medidas que combatan esa desigualdade, camiño no que se viña traballando cun pleno 

consenso. Remata o Sr. Sisto sinalando que bota de menos a política de consenso que 

neste ámbito seguiu o tan denostado D. Manuel Fraga, pese a non compartir outras 

moitas cousas, existindo un variación da postura do PP ao respecto. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que xa na Comisión Informativa fixo unha explicación bastante exhaustiva do 

que lle parecía este problema, sobre todo dende a manifestación dos de queremos 

galego, que son practicamente os mesmos que nunca máis, que o único que fan é 

cambiar o chapapote polo galego. Sinala o Sr. Parajó que o Sr. Sisto di que o Sr. Feijóo 

rompeu o consenso co galego, debéndose ter en conta que tamén o fixo Zapatero coas 

pensións e non pasou nada. Explica o Sr. Parajó que a metade dos que están no Pleno 

falando galego, o poden facer porque eles antes o fixeron, do contrario non poderían 

porque lles chamarían paletos. Pregunta o Sr. Parajó que problema hai en que se fale o 
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50 % en galego e o 50 % en castelán, e incluso que se incorpore unha terceira lingua 

estranxeira.  Pregunta o Sr. Parajó que é a igualdade, e se esa igualdade consiste en 

que se faga un examen en castelán, examen ao que veñen xente de fora, ou que haxa 

que meter a proba de galego para que os de fora, que non saben o galego, non a 

poidan facer. Pregunta o Sr. Parajó se a iso lle chaman igualdade ou desigualdade. Di 

o Sr. Parajó que el non quere que se faga a proba de galego para que poida vir 

calquera, ao igual que os seus fillos poidan ir a fora. Remata o Sr. Parajó sinalando que 

a súa proposta é a do 50 % en galego e 50 % en castelán e a incorporación dunha 

asignatura estranxeira. Anuncia o Sr. Parajó o seu voto en contra. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e di que o seu grupo coincide co BNG en 

relación ao posicionamento da plataforma “queremos galego”, tratándose 

fundamentalmente de permitir que o debate se dea onde ten que darse, é dicir, nunha 

comisión parlamentaria. Explica o Sr. Leis que en todo caso os informes xurídicos non 

aclaran que a iniciativa lexislativa que plantea a plataforma poida ir adiante. Reitera que 

o que se busca é que este tema se poida discutir no Parlamento e así dar unha 

oportunidade máis para recuperar o consenso. Ata fai pouco existía un consenso non 

so político, senón tamén social, respeto da lingua galega e de repente se rompeu. 

Opina o Sr. Leis que isto é un factor enormemente perigoso para a convivencia cidadá 

que se debe de tratar de evitar. Os problemas non son as manifestacións que existan 

na rúa senón que o problema é que se produzan situacións conflictivas noutros 

ámbitos, coma por exemplo nas asociacións de pais e nais, onde se utiliza para 

introducir outros temas que afectan á convivencia social. Salienta o Sr. Leis que neste 

momento se está indo por un camiño perigoso e de consecuencias incalculables. Opina 

que o problema está aí e que hai que atallalo e dar a posibilidade de que todos os 

grupos poidan dar a súa opinión e a oportunidade para que se restableza o sentido 

común. Remata o Sr. Leis anunciando o apoio do seu grupo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que anuncia que o seu grupo non vai a apoiar a 

proposta. Explica que non puido asistir á Comisión Informativa e cédelle a palabra á 

concelleira do seu grupo D.ª Carmen Barros. 
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A Sra. Barros sinala que na Comisión Informativa xa dixo que non ia entrar no debate 

deste tema pero que, revisada de novo a moción, preparou unha pequena intervención. 

Sinala que en materia de política lingüística o executivo  galego promove a lingua 

galega dende a garantía pola liberdade lingúística e tamén dende o respeto pola 

lexislación vixente, aposta pola coexistencia pacífica de ambalas linguas e por  

recuperar o consenso en materia lingüistica, superando o debate social e político en 

torno a garantía da libre utilización da linguas oficiais de Galicia e a posible vulneración 

dos dereitos lingüísticos dos cidadáns. En materia lingüística a Xunta de Galicia guíase 

polo mandato legal contido nos estatutos de autonomía e na Lei de normalización 

lingüística. O goberno galego segue desenvolvendo un plan xeral de normalización da 

lingua galega xa que o considera unha referencia para o deseño de actuacións que se 

estudan e planifican concretando a súa aplicación conforme ás necesidades sociais e 

as prioridades que se fixan para atendelas. Os obxectivos da actual Xunta de Galicia 

en política lingüística son desenvolver un programa de actuación e de liñas de traballo 

para a promoción da lingua galega, nun marco de respeto polas liberdades individuais 

e do principio de non discriminación por razón da lingua. Por iso este goberno non vai a 

rebaixar o estatus legal da lingua galega nin vai limitar os programas e accións que 

teñen como finalidade ampliar a oferta de productos e servizos en galego. Así as 

iniciativas postas en marcha  pola Secretaría Xeral de Política Lingüística supoñen a 

adopción de máis de cen medidas do plan xeral de normalización da lingua galega 

desenvolvidas mediante actuacións de diversas índoles nos sectores sociais prioritarios 

e nas áreas que os configuran. No que respeta o sistema educativo o novo marco 

normativo impulsado polo goberno galego cumpre o establecido na Lei de 

normalización lingúistica, tanto no que atinxe ás previsións sobre o ensino non 

universitario como en xeral, en relación ao deber de protección da lingua galega nas 

actividades educativas. En canto á modificación da Lei de función pública sinala a Sra. 

Barros que  non é real falar de retroceso das competencias lingüísticas dos 

funcionarios, xa que a modificacion busca poder contar con persoal preparado para 

usar as dúas linguas oficiais de Galicia. A administración debe garantir os dereitos 

lingüísticos dos administrados/as pero tanto do idioma galego como do castelan. O 

artigo 11 da Lei de normalización lingüística sinala que nas probas selectivas que se 

realicen para o acceso ás prazas da Administración Autónómica  e Local considerase, 

entre outros méritos, o grao de coñecemento das linguas oficiais, que se ponderará 
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para cada nivel profesional. De conformidade con esto e co obxecto de garantir o 

coñecemento da lingua propia de Galicia por parte do persoal que se seleccione para 

atender a función pública galega, nas convocatorias de procesos selectivo incluirase un 

examen de galego agás para aqueles que acrediten o coñecemento da lingua galega 

conforme á normativa vixente. Sinala a Sra. Barros que se tratará de garantir a 

seguridade xurídica para os procedementos de selección e de garantir os dereitos 

constitucionais de todos os cidadáns. Opina a Sra. Barros que se pode polo tanto 

concluir que o actual goberno de Galicia está a adoptar medidas que garanten os 

dereitos lingüístico dos cidadáns galegos, respetando o uso en liberdade dos dous 

idiomas oficiais na Comunidade Autónoma. As accións postas en marcha non son 

involutivas nin contrarias ao idioma galego e teñen como obxectivo emendar a 

liberdade lingüística introducida polo goberno bipartido, porque así o demandan os 

cidadáns, tal e como quedou claro co apoio electoral recibido polo Partido Popular que 

o levou a asumir as responsabilidades de goberno. Sinala a Sra. Barros que, tal e como 

anuncio o Sr. Blanco, o PP non vai a apoiar os acordos da moción, engadindo que a 

manifestación non é en defensa do idioma galego, senón que é unha mostra máis do 

resentimento dos partidos perdedores das eleccións autónomicas e dos seus colectivos 

e asociacións afíns, tentando buscar un respaldo aos seus posicionamentos nas rúas 

despois de que non os conseguiron nas urnas. O orzamento do Concello ten que 

destinarse a facer fronte ás necesidades básicas dos veciños do Concello non a 

reclamacións de carácter político-partidario. Refírese a concelleira do PP ao proxecto 

do Decreto do plurigüismo, sinalando que as bases foron o paso previo a este proxecto 

que foi elaborado tendo en conta e suxestións e observacións manifestadas polas 

entidades políticas e sociais consultadas no trámite de audiencia e garante o equilibrio 

entre as dúas lingüas oficiais de Galicia, superando a actual visión monolingüe do 

ensino, da entrada a unha terceira lingua co que se garante a aprendizaxe de lingüas 

extranseiras, garante a libertade dos alumnos para expresarse na lingua oral ou escrita 

que consideren máis convinte, salvo nas materias de lingua, salvagarda os dereitos e 

deberes constitucionais e estaturios referidos á lingua e posibilita a intervención das 

familias que serán consultadas en educación infantil e primaria e secundaria 

obrigatoria. Aclara a Sra. Barros que ainda que o Consello Consultivo non o 

recomendou, o PP non cesará en que se poida consultar aos pais. Remata a Sra. 

Barros sinalando que a iniciativa popular pola garantía dos dereitos lingüísiticos supón 
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unha ruptura do consenso acadado coa Lei de normalización linguistica, e a volta as 

políticas de imposición que foron  rexeitas pola maioría do pobo galego. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen di que agradece os esforzos do Sr. Parajó 

para que os que están aquí poidan hoxe falar galego, non existindo ningún reparo en 

recoñecerllo ao Sr. Parajó e a todos os que colaboraron. O feito de que o Sr. Zapatero 

rompa un consenso non implica que os demais se sintan con dereito a romper outros 

que non teñen nada que ver. O Sr. Zapatero terá que xustificar a ruptura, así como o 

Sr. Feijóo terá que xustificar esa outra ruptura. Salienta o Sr. Sisto que o dereito ao 

cincuenta por cen non é real, e que tal e como está o Decreto non se garante. Se fala 

no artigo 6 deste último de que “con carácter xeral impartirase en galego a materia de 

coñecemento do medio natural, social e cultural, e en castelán a materia de 

matemáticas.”, co cual se lle priva a moitos profesores o dereito a impartir a súa 

materia na súa lingua, cousa que nunca ocorrera ata o de agora, engadindo no punto 

seguinte que “sin perxuizo do establecido nos puntos anteriores as familias do 

alumnado de cada curso de educación secundaria obligatoria serán consultadas cada 

catro ano sobre a dita asignación lingüística”, polo tanto a decisión dos pais será 

consultada e se sabe que o Consello Consultivo dixo que non, pero o Sr. Feijóo dixo 

que seguirá loitando por iso, polo tanto se está loitando por iso non está loitando polo 

cincuenta por cen,  está loitando porque se perpetue no ensino a situación de 

desigualdade que existe fora do ensino, sendo isto evidente e obxectivo. 

 

O Sr. Parajó pregunta a favor de quen. 

 

O Sr. Sisto sinala que na maioría dos institutos o uso do galego non chega o corenta 

por cen. Opina que a situación de desigualdade é evidentísima, engadindo que se vai a 

Cataluña non lle queda máis remedio que aprender Catalán nun prazo razoable, igual 

que se vai a Francia ten que aprender Frances. Considera o Sr. Sisto que iso non 

implica ningunha desigualdade senón que polo contrario enriquece. O médico ten que 

atender ao enfermo e para iso ten que saber galego. A pregunta de fondo é se o galego 

ten o dereito a falar galego, por iso haberá que establecer as medidas para que as 

persoas que lle atendan en distintas instancias os entendan. En relación co dito pola 

Sra. Barros di o Sr. Sisto que dan ganas de non contestarlle, aínda que por respeto 



 

 - 11 -

vaino facer. Explica que dentro do grupo do PP hai xente que non comparte o que se 

esta defendendo. Opina o Sr. Sisto que a lectura do escrito por esta concelleira é unha 

proba de falta de convencemento do que se está dicindo. Pregunta o Sr. Sisto que 

pasa co informe da Real Academia e opina que de nada vale consultar e despois cando 

se lle di que non, facer o que lle da a gana e non facer caso. Sinala o Sr. Sisto que está 

empezando a estar canso dalgunhas afirmacións que se fan. Di que non cuestiona a 

legalidade do goberno galego, que está gobernando porque gañou unhas eleccións, 

pero non porque a maioría dos galegos lle votaran porque sumando os votos do BNG e 

do PSOE superan ao PP, porén a Lei d´hont coloca ao PP no goberno, non debéndose 

á hora de facer políticas tan agresivas para o conxunto da cidadanía invocar esa 

maioría electoral. Opina o Sr. Sisto que os argumentos que se usen, teñen que usarse 

consecuentamente porque algúns teñen volta atrás, como cando se utiliza unha 

maioría para impoñer. Salienta o Sr. Sisto que a clave de todo isto é a forma de 

recuperar o consenso e plantesarxe obxectivos como o de que os nenos acabasen a 

etapa de escolarización cunha ou con dúas linguas e iso non o cuestiona ninguén, nin o 

PP. Salienta o Sr. Sisto que romper o consenso é unha sin razón. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, dille ao Sr. Sisto que cando se fala de gañar eleccións hai que mirar como é, 

porque a veces interesa que un máis outro sumen máis que outro. Salienta que hai 

unha parte do PSOE que quizais non é partidaria diso. Sinala que os do BNG van a 

dicir todos que si, porén os do PSOE moitos dirán que non. Di o Sr. Parajó que o que 

ten claro é que entre o BNG e o PSOE van a acabar co galego como sigan coa mesma 

actitude. Xa se sacou en parte a consulta aos pais. Di o Sr. Parajó que o portavoz do 

BNG fala de consenso e que resulta fácil dicilo e dificil chegar a él, como demostra que 

cando ao BNG se lle torcen as tornas xa non trae as cousas ao Pleno. Explica o Sr. 

Parajó que en Teo nas escolas infatís se fala o 80 ou 90 por cen en galego e o resto en 

castelán. Salienta que o Sr. Alcalde di que este dato non é correcto pero que el o ten 

comprobado. Pregunta o Sr. Parajó quen busca os problemas no tema da lingua, 

sinalando que os que viven dela porque se lles falla o galego se lles acabo o chollo. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que no seu grupo non tiñan pensado 

practicamente intervir neste tema. Salienta que o erro é que se está mal interpretando e 
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incluso facendo un debate que se ten que dar en Comisión Parlamentaria. Sinala que o 

sentido real da moción e o importante é permitir que o tema se trate onde teña que 

tratarse, é dicir, en marco parlamentario, para así recuperar o consenso. Opina o Sr. 

Leis que o que sí é certo é que este debate e o feito de que existan manifestacións 

amosa que hai un problema que antes non existía, lembrando aos primeiros anos da 

democracia. Pregunta o Sr. Leis que se o problema non existía porque se crea. Opina 

que o tema da lingua é importante, non so como instrumento de comunicación, senón 

tamén como expresión da identidade colectiva dun pobo, pero non para provocar a 

extinción dos demais pobos. Explica o Sr. Leis que se lle podería facer unha consulta 

ao pobo, e a maioría querría que existira unha coexistancia pacífica e que quizáis iso 

está roto. A coexistencia pacífica non pasa necesariamente por un cicnuenta por cen 

senón que haberá que adoptar medidas ao respeto entre as dúas lingúas que están 

nunha situación de desigualdade. Neste momento incluso determinados sectores do 

PP son conscientes de que se precisa ese consenso, existindo incluso algún sector do 

PP que non  está de acordo co tema. 

 

Intervén a concelleira do PP, D.ª Carmen Barros, quen di que se aleda de que o Sr. 

Leis diga que nunca existiu ningún problema  dende fai dez ou quince anos. Opina que 

o problema o provocou o bipartito coa imposición do galego, xa que máis liberdade na 

lingua que co PP é imposible. Explica que se atenderon as reclamacións do Consello 

da Cultura Galego e da Real Academia Galega. Salienta a Sra. Barros que o que está 

claro é que a maioría dos galegos está de acordo en falar o que queiran, tal el como di 

o PP. Remata a Sra. Barros sinalando que é posible que o que agora leva o PP non 

coincida exactamente coa da campaña electoral porque se atendeu a opinión dos 

distintos colectivos. 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da corporación con 
dez votos a favor (6 BNG e 4 PSOE) e sete votos en contra (6 PP e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 

1) Apoiar institucionalmente as reivindicacións da Plataforma Queremos 
Galego en defensa do noso idioma, expresadas na manifestación do 17 
de Maio en Santiago de Compostela. 
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2) Rexeitar ás “Bases para o Decreto de Plurilingüismo” feitas públicas 
pola Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria, e reafirmar o 
compromiso municipal co consenso estabelecido, no ámbito do ensino, 
no Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado de xeito 
unánime polo Parlamento de Galiza en setembro de 2004. 

3) Apoiar a toma en consideración no Parlamento Galego da “iniciativa 
popular pola garantía dos ereitos lingüísticos, promovida pola 
plataforma Queremos galego. 

4º.- DITAME DA MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO BNG E 
PSdG-PSOE PARA A ADOPCIÓN DE CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA 
RESPONSABLE NA POLÍTICA DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E SERVIZOS. 

O Sr. Alcalde explica que existiu convocatoria de Amarante e Verdegaia na que se 

pediu a presentación dunha moción e da conta da moción conxunta do BNG e PSOE 

para a adopción de criterios de compra pública responsable na política de adquisición 

de productos e servizos de 18/05/2010 (rex. entrada nº 4071, de 18/05/2010). 

 

“MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO BNG E PSdG-PSOE NO 

CONCELLO DE TEO A INICIATIVA DE  

 
 

 
MOCIÓN PARA A ADOPCIÓN DE CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE 

NA POLÍTICA DE ADQUISICIÓN DE PRODUTOS E SERVIZOS  

 

A Compra Pública Responsable nas Administracións Públicas define a aplicación dun 

conxunto de parámetros sociais, ambientais e éticos na execución dos orzamentos 

públicos para a adquisición e para o consumo de bens e servizos por parte das distintas 

Administracións Públicas. 

A Compra Pública Responsable nas Administracións Públicas susténtase na Compra 

Pública Ética, na Compra e no Consumo Público Sustentable e na Compra Pública Social. 
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En conxunto, a aplicación da Compra Pública Responsable introduce criterios éticos relativos 

ao cumprimento de convencións internacionais e estándares sobre condicións laborais, como no 

caso dos produtos de comercio xusto; desenvolve modelos de consumo máis respectuosos co 

medio ambiente, minimizando o impacto ambiental do consumo municipal e contribuíndo a 

mellorar a calidade de vida a través do predominio de criterios ambientais; incide na calidade 

do emprego, na perspectiva de xénero e na contratación de persoas con discapacidade ou na 

inserción nos bens e servizos contratados polas administracións; introduce o apoio ás empresas 

de economía social, entendidas como aquelas empresas que contan con procesos de xestión 

democráticos e participativos, que priman as persoas e o traballo sobre o capital na repartición 

das rendas e teñen como finalidade o servizo aos seus membros e á colectividade antes que o 

lucro. 

Xustificación:  

Na Unión Europea a capacidade de contratación do sector público supón o 16% do PIB, 

unha cifra que converte a Administración Pública nun dos meirandes actores do mercado 

en volume de adquisición, situando nas súas mans unha ferramenta de extraordinaria 

importancia e poder para favorecer unha mudanza radical nos parámetros de produción e 

de consumo, potenciando aqueles de menor impacto ambiental e de maior beneficio social. 

A Compra Pública Responsable debe xurdir, polo tanto, do compromiso das 

administracións de xestionar os orzamentos públicos da forma máis eficiente, de tal xeito 

que sexa comprometido e exemplarizante na implantación de políticas éticas, sociais e 

medioambientais. As súas accións deben ser lexitimadoras da mensaxe que as 

administracións queren trasladarlle á sociedade e tamén constitúen un apoio implícito ao 

sector privado comprometido e socialmente responsable e no que debe producir un efecto 

de arrastre nos hábitos de consumo das empresas e da cidadanía.  

 

A Compra Pública Responsable constitúe a consecución dos obxectivos estratéxicos da 

administración pública de potenciar proxectos de interese comunitario co diñeiro de toda a 

cidadanía, baixo criterios de rendibilidade, responsabilidade e solidariedade.  

A nova Lei de Contratos do Sector Público (Lei 30/2007), en vigor desde o 1 de maio de 

2008, amplía as posibilidades para a introdución da Compra Pública Responsable 

estabelecida pola Directiva europea 2004/18/CE sobre a coordinación dos procedementos 
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de adxudicación dos contratos públicos de obras, subministracións e servizos, 

converténdose nunha ferramenta importante para a aplicación de criterios de consumo 

responsable nas administracións públicas galegas.  

A vontade e o compromiso político das administracións debe ir estreitamente asociado, 

polo tanto, á Compra Pública Responsable.  

 

Por todo o exposto, propomos adoptar o seguinte ACORDO 

O Concello de Teo, na medida permitida polo ordenamento xurídico, utilizará a 

contratación pública como un instrumento eficaz na loita contra a exclusión social 
nas súas diversas manifestacións, para a protección do medio ambiente e para un 

desenvolvemento humano equilibrado, solidario e sustentable. 
Consecuentemente, o goberno municipal tomará as medidas posíbeis que favorezan 

os seguintes aspectos: 

1.- Mercar e contratar só os bens e os servizos que sexan realmente necesarios: Os 

produtos que non se fabrican son os que menos degradan o ambiente ao non consumir 

recursos nin xerar residuos. Cómpre revisar as prácticas de contratación para que 

respondan totalmente ás necesidades reais. Igualmente, estableceranse mecanismos que 

permitan ceder produtos entre departamentos para fomentar a reutilización e, polo tanto, a 

optimización do uso dos recursos, apostando polo valor de uso de cada produto. 

Realizaranse as adquisicións do xeito máis centralizado e coordenado posible, permitindo 

a coherencia na aplicación dos criterios de Compra Pública Responsable e reducindo 

custos de transporte, embalaxe, etc. 

2. Mercar e contratar con criterio:  

Integrarase unha visión de todo o ciclo de vida na valoración da idoneidade da adquisición 

do produto/servizo contratado (desde a súa produción, a distribución, o uso e a xestión do 

seu residuo). 

Ambiental:  

Contrataranse produtos e servizos que produzan o menor impacto posible sobre o 

medio ambiente e consuman o mínimo de recursos, cumprindo os seguintes criterios: 
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Que sexan reciclados, reutilizábeis e reciclábeis.  

Que leven embalaxes mínimas, recicladas e reciclábeis e que minimicen as 

emisións e os residuos (en peso e/ou en perigosidade); que as súas materias 

primas sexan renovábeis e/ou recicladas, libres de substancias perigosas e que os 

seus compoñentes sexan recargábeis ou recambiábeis. 

Que non se contraten servizos que empreguen produtos tóxicos, especialmente no 

ámbito da limpeza e da xardinería. 

Que se lles esixa ás empresas contratadas o cumprimento das normas ambientais, 

tales como a ISO 14000, os criterios positivos de contratación e outras normas e 

criterios de sustentabilidade ambiental.  

Ético: 

Contrataranse produtos e servizos que cumpran os seguintes criterios éticos: 

Que respecten na súa fabricación e na produción dos materiais as convencións 

fundamentais da OIT, así como os certificados de comercio xusto segundo os termos 

establecidos na resolución do Parlamento europeo 2005/2245 (INI).  

Que teñan en conta os criterios da soberanía alimentaria que establecen a proximidade 

na produción e o respecto ás persoas e ao medio ambiente como aspectos centrais na 

alimentación das persoas e que sexan de agricultura ecolóxica.medianamente 

comprensible. 

Social: 

Contrataranse produtos e servizos que proveñan prioritariamente de empresas de 

economía social, segundo a definición estabelecida pola Confederación Empresarial de 

Economía Social e que agrupa sociedades laborais, cooperativas, mutuas, empresas 

de inserción, fundacións e centros especiais de emprego. 

Do mesmo xeito, e co fin de que desde o Concello se avance cara á aplicación dos criterios 

arriba citados, tanto no tocante aos contratos menores como ás contratacións a través de 

concurso público, o Goberno municipal porá en práctica os seguintes mecanismos de 

control, formación e asesoramento: 
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- Impulsar a formación dos responsábeis de contratación, intervención e 

asesoramento xurídico na aplicación de criterios de Compra Pública Responsable.  

- Comprometerse á participación do Concello na Rede de Compra Pública 
Responsable na que poder asesorarse e compartir experiencias con outras 

administracións públicas e actores sociais e empresariais. 

- Constituír unha comisión técnica interdepartamental composta polos servizos 

municipais aludidos e que tería tres funcións esenciais: 

 Articular, co asesoramento e colaboración dos actores sociais e empresariais 

unha orde municipal que recolla polo miúdo os criterios de execución do 

presente acordo, dentro do marco do presente compromiso. 

 Valorar estes criterios cando se fagan as novas contratacións e analizar a 

posibilidade de introducir cláusulas nos procedementos de contratación e de 

execución dos contratos, así como a coexistencia con outras políticas públicas 

como a medioambiental, a de seguridade, a de saúde laboral, a de igualdade 

de xénero e a de calidade no emprego. 

 Promover a inclusión dos criterios establecidos no presente acordo nos 

contratos menores, tanto nos documentos contractuais como nos de 

preparación do contrato que en cada caso se realicen.  

Teo, 18 de maio de 2010” 

Sendo as vinte e unha horas e cinco minutos sae do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

O Sr. Alcalde explica que á reunión asistiron o BNG e o PSOE, xa que os outros non 

puideron, como o Sr. Parajó que se excusou, e acordouse facer a moción conxunta, 

como primeiro paso, estando a FEGAMP estudando unha moción marco. Salienta o Sr. 

Alcalde que a vontade é que a moción conte co apoio de todos e que espera que así 

sexa. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que el tivo que ausentarse da reunión e que en principio se vai a abster.  

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen anuncia o apoio do seu grupo, salienta o 

acierto da moción, engadindo que os criterios de compra pública responsable xa se 

veñen utilizando en moitas institucións. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que tamén lle mandaron a proposta pero 

que non puido asistir. Salienta que o PP estaría disposto a apoiar o tema porén o que 

non lle parece correcto é que se faga unha moción sen contar do PP e con IN-TEO, 

polo que se van a abster. 

 

O Sr. Alcalde explica que as asociacións convocaron á xuntanza a todos os portavoces 

e que os que asistiron foron o BNG e o PSOE e alí se asumiu o compromiso de facer 

unha moción conxunta, supoñéndose que se estiveran os demais grupos tamén a 

asumirían. 

 

Sendo as vinte e unha horas e dez minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que incluso lle parece que lle dixo a Sandra que se tiña que ausentar. 

 

A Sra. Riveiro asiente engadindo que era porque ia a ser avó. 

 

O Sr. Leis explica que tal e como dixo o Sr. Alcalde o da moción conxunta xurdiu 

porque asistiron o PSOE e o BNG, e compartiuse o que alí se transmitiu, téndose que 

cumprir o trámite de traer unha proposta, unha moción en tempo e forma, sendo que a 

idea do PSOE e BNG é que se impulse por todos os grupos. 

 

O Sr. Blanco pregunta quen o dixo. 
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O Sr. Leis resposta que na Comisión Informativa se dixo. Salienta que o seu grupo 

mantivo posicións distintas co BNG, incluso de forma confrontada, sen que iso implique 

a imposibilidade de chegar a acordos, sendo esa a grandeza da democracia. Refírese 

o Sr. Leis ao tema das dedicacións do PSOE e do PP e lembra o enorme coste político 

que lle supuxo ao PSOE defender unha dedicación para o PP, salientando que pese a 

iso a decisión foi asumida perfectamente e con toda a tranquilidade do mundo. Remata 

o Sr. Leis sinalando que nunca entenderon nin entenderan que os grupos políticos da 

oposición haxa que machacalos, e así entendeuse que o PP debería ter dereito a unha 

dedicación, actuándose de acordo co que o PSOE entende que debe ser a política, non 

entendendo nunca que a política supón machacar ao enemigo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen sinala que tan so lle quere dicir ao Sr. Leis 

que “machacar ao enemigo”?. Refírese o Sr. Blanco a un panfleto do partido socialista 

que tiraron por aí e di que se vaia a limpar a finca de montouto.  

 

Dille o Sr. Leis ao Sr. Blanco que a crítica política ten que entendela en “fair play”. 

Pregúntalle ao Sr. Blanco se non lle gustou a publicación, engadindo que ademais sae 

favorecido na foto. 

 

O Sr. Blanco, dirixíndose ao Sr. Leis, di que este concelleiro non machaca ao BNG 

senón que o pisotea e despois chega a acordos con el. Remata o Sr. Blanco 

anunciando a abstención do seu grupo. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Barros, quen di que é certo que na Comisión 

Informativa o Sr. Leis lle propuso que se fixera a moción conxunta, pero que tampouco 

houbo máis 

 

O Sr. Alcalde di que el xa comentou que debería ser respaldada por todos. 

 

O Sr. Blanco di que agora non lle parece normal, despois de sometela á Comisión 

Informativa e a Pleno. 
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Intervén o concelleiro do PP, Sr. Castrogudín, quen lle di ao Sr. Leis que se equivocou 

de carreira porque debería de ser avogado, xa que a veces sube, baixa e da a volta. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da corporación con 
dez votos a favor (6 BNG e 4 PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 
O Concello de Teo, na medida permitida polo ordenamento xurídico, utilizará a 
contratación pública como un instrumento eficaz na loita contra a exclusión 
social nas súas diversas manifestacións, para a protección do medio ambiente e 
para un desenvolvemento humano equilibrado, solidario e sustentable. 
Consecuentemente, o goberno municipal tomará as medidas posíbeis que 
favorezan os seguintes aspectos: 

1.- Mercar e contratar só os bens e os servizos que sexan realmente necesarios: 
Os produtos que non se fabrican son os que menos degradan o ambiente ao non 

consumir recursos nin xerar residuos. Cómpre revisar as prácticas de contratación para 

que respondan totalmente ás necesidades reais. Igualmente, estableceranse 

mecanismos que permitan ceder produtos entre departamentos para fomentar a 

reutilización e, polo tanto, a optimización do uso dos recursos, apostando polo valor de 

uso de cada produto. 

Realizaranse as adquisicións do xeito máis centralizado e coordenado posible, 

permitindo a coherencia na aplicación dos criterios de Compra Pública Responsable e 

reducindo custos de transporte, embalaxe, etc. 

2. Mercar e contratar con criterio:  

Integrarase unha visión de todo o ciclo de vida na valoración da idoneidade da 

adquisición do produto/servizo contratado (desde a súa produción, a distribución, o uso 

e a xestión do seu residuo). 

Ambiental:  
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Contrataranse produtos e servizos que produzan o menor impacto posible sobre o 

medio ambiente e consuman o mínimo de recursos, cumprindo os seguintes 

criterios: 

4. Que sexan reciclados, reutilizábeis e reciclábeis.  

5. Que leven embalaxes mínimas, recicladas e reciclábeis e que minimicen as 

emisións e os residuos (en peso e/ou en perigosidade); que as súas materias 

primas sexan renovábeis e/ou recicladas, libres de substancias perigosas e que 

os seus compoñentes sexan recargábeis ou recambiábeis. 

6. Que non se contraten servizos que empreguen produtos tóxicos, especialmente 

no ámbito da limpeza e da xardinería. 

7. Que se lles esixa ás empresas contratadas o cumprimento das normas 

ambientais, tales como a ISO 14000, os criterios positivos de contratación e 

outras normas e criterios de sustentabilidade ambiental.  

Ético: 

Contrataranse produtos e servizos que cumpran os seguintes criterios éticos: 

8. Que respecten na súa fabricación e na produción dos materiais as convencións 

fundamentais da OIT, así como os certificados de comercio xusto segundo os 

termos establecidos na resolución do Parlamento europeo 2005/2245 (INI).  

9. Que teñan en conta os criterios da soberanía alimentaria que establecen a 

proximidade na produción e o respecto ás persoas e ao medio ambiente como 

aspectos centrais na alimentación das persoas e que sexan de agricultura 

ecolóxica.medianamente comprensible. 

Social: 

Contrataranse produtos e servizos que proveñan prioritariamente de empresas de 

economía social, segundo a definición estabelecida pola Confederación 

Empresarial de Economía Social e que agrupa sociedades laborais, cooperativas, 

mutuas, empresas de inserción, fundacións e centros especiais de emprego. 
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Do mesmo xeito, e co fin de que desde o Concello se avance cara á aplicación dos 

criterios arriba citados, tanto no tocante aos contratos menores como ás contratacións 

a través de concurso público, o Goberno municipal porá en práctica os seguintes 

mecanismos de control, formación e asesoramento: 

- Impulsar a formación dos responsábeis de contratación, intervención e 
asesoramento xurídico na aplicación de criterios de Compra Pública Responsable.  

- Comprometerse á participación do Concello na Rede de Compra Pública 
Responsable na que poder asesorarse e compartir experiencias con outras 

administracións públicas e actores sociais e empresariais. 

- Constituír unha comisión técnica interdepartamental composta polos servizos 

municipais aludidos e que tería tres funcións esenciais: 

 Articular, co asesoramento e colaboración dos actores sociais e 

empresariais unha orde municipal que recolla polo miúdo os criterios de 

execución do presente acordo, dentro do marco do presente compromiso. 

 Valorar estes criterios cando se fagan as novas contratacións e analizar a 

posibilidade de introducir cláusulas nos procedementos de contratación e 

de execución dos contratos, así como a coexistencia con outras políticas 

públicas como a medioambiental, a de seguridade, a de saúde laboral, a de 

igualdade de xénero e a de calidade no emprego. 

 Promover a inclusión dos criterios establecidos no presente acordo nos 

contratos menores, tanto nos documentos contractuais como nos de 

preparación do contrato que en cada caso se realicen.  

 

O Sr. Alcalde da conta de que, ao non formularse reclamacións, o tema da ordenanza 

municipal relativa as multas de tráfico quedou automáticamente aprobada. 

5º.- MOCIÓNS. 

Antes de entrar no punto sexto da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 
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novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia. 

O concelleiro de INTEO, Sr. Parajó, di que él ten dúas mocións que presentar. Este 

concelleiro da conta dunha moción sobre a estrada AC-841, que se reproduce a 

continuación. 

 

“F. Manuel Parajó Liñares, concelleiro de IN-TEO na Corporación Municipal do 

Concello de Teo, presenta ante o pleno da Corporación, para debatir por urxencia na 

presente sesión ordinaria, esta moción en base ós motivos seguintes: 

 

O concelleiro que asina a presente, foi requerido en diversas ocasións por veciños do 

lugar de Cacheiras, para amosarlle o mal estado en que se atopan as beirarrúas, a 

ámbolos dous lados da estrada AC-841. 

 

Visitada a zona comprobouse o expresado polos veciños e resulta que nos tramos 

comprendidos entre o restaurante Pórtico e a rotonda cara á igrexa parroquial (ós dous 

lados da estrada), o tramo dende a entrada do cemiterio e a pista de Raxó (tamén ós 

dous lados) e o tramo da pista de Raxó ata a seguinte rotonda (asimesmo ós dos 

lados), se encontran nun estado, cando menos, lamentable. 

 

Recentemente a Xunta de Galicia, titular da estrada, procedeu á reparación e 

ampliación do firme, obviando dun xeito absoluto as beirarrúas. 

 

En consecuencia co exposto propoño ó Pleno a adopción de acordo polo que se 

solicite á Xunta de Galicia, titular da estrada AC-841, que acometa as obras necesarias 

para a completa reparación das beirarrúas expresadas. 

Teo 25 de maio de 2010” 

 

O Sr. Parajó sinala que iso xa o tiña que ter feito a Xunta cando arranxou a estrada. 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Parajó que xa lle explicou no seu momento que, aínda que se 

fixo presión, no proxecto non ia. Explica que quen está facendo as obras é a cuadrilla 
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municipal e que na medida en que se fixeron varios rogos e ao tratarse dun traslado á 

Xunta, por simbolismo, non ten inconvinte en que se vote a urxencia, reiterando que o 

que é a remodelación das beiravías non estaba no proxecto orixinal. 

Intervén a concelleira do PP, D.ª Carmen Barros, quen sinala que ela no seu día fixo 

rogos e reguntas en relación a este tema. 

O Sr. Alcalde sinala que tamén o Sr. Parajó. Reitera que se se lee o texto da moción é 

un traslado a unha instancia que sí é titular da Nacional 841, sendo diferente que, 

atendendo aos rogos formulados, a cuadrilla municipal está facendo actuacións e se 

solicitou unha subvención.  

O Sr. Blanco sinala que o seu grupo non ten inconvinte en que a moción vaia adiante, 

pero que lle gostaría que constara que o seu grupo xa fixera rogos e preguntas ao 

respecto. 

Sometida a proposta a votación, o Pleno  da Corporación, con once votos  a favor 
(6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto), seis abstencións (6 BNG) e co quorum da 
maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se proceda ao 
debate e posterior votación da moción de IN-TEO sobre a estrada AC-841. 
 

O Sr. Parajó sinala que pese ao arranxo as beirarrúas éstan moi mal, son estreitas e 

non quedan ben, máxime se se ten en conta que por alí circulan moitos minusválidos. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do PSOE, Sr Leis, di que lle 

gostaría escoitar as explicacións do grupo de goberno. Salienta que aínda que a 

titularidade é da Xunta, cando se levaron a cabo as obras durante certo tempo algunha 

xente estivo moi preoucupada pola calzada e as prazas de aparcamento, 

conflictividade que logo despois desapareceu, como ocorre sempre, entrándolle as 

veces certas dúbidas en relación a certas mobilizacións que cando cambian os signos 

dos gobernos desaparecen.  Di que lle consta que por parte do goberno municipal 

houbo preocupación por este tema, aínda que quizáis non existiu a presión necesaria. 

Explica o portavoz do PSOE que neste momento as camelias que plantou o Sr. Blanco 

obsctaculizan o paso de viandantes e xa non se diga dos minusválidos, e non ocorre 



 

 - 25 -

ningunha desgracia nese tramo de milagre porque todos os días a afluencia de 

minusválidos á fundación é enorme e a xente está indo pola calzada. Opina o Sr. Leis 

que a responsabilidade de que non se fixeran as obras é da Xunta poren o que non se 

debeu permitir é que se fixera así a obra. Sinala o Sr. Leis que o seu grupo se queixa 

non so das beiravías senón tamén de que non se aproveitara a obra para facer a rede 

de abastecemento e saneamento de toda a zoa, o que supón un despilfarron de cartos 

publicos pola Administración autonómica e indirectamente pola Administración 

municipal. Remata o Sr. Leis anunciando o apoio do seu grupo á mocion e reiterando a 

necesidade de que por parte do Concello se tiña que ter presionado con moita máis 

enerxía. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen amosa a conformidade do seu grupo coa 

moción. 

 

O Sr. Alcalde explica que el persoalmente e os membros do equipo de goberno están 

relativamente satisfeitos do que foi a execución das obras, salvo cuestións puntuais 

que non acabaron de ser compartidas polo goberno. Os resultados lle cambiaron a  

cara cualitativa e cuantivametne ao lugar de Cacheirsa, ordenouse o tráfico e pese a 

conflicitividade inicial tivo uns resultados aceptables. Opina o Sr. Alcalde que dende o 

Concello presionouse todo o que se podía, conseguíndose todo o que se podía 

conseguir, xa que existía un proxecto aprobado, existindo cousas que non se puideron 

conseguir por razóns orzamentarias e por razóns de negociación entre a Xunta e a 

empresa. Anuncia o Sr. Alcalde o apoio do seu grupo engadindo que non se pode 

esperar por un posicionamento da Xunta para acometar as primeiras medidas polo que 

o Concello ten que actuar dentro das súas posibilidades porque existen situacións de 

evidente perigo relacionadas coas persoas que van á fundación. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO), 
acorda solicitar á Xunta de Galicia, titular da estrada AC-841, que acometa as 
obras necesarias para a completa reparación das beirarrúas expresadas nos 
tramos comprendidos entre o restaurante Pórtico e a rotonda cara á igrexa 
parroquial (ós dous lados da estrada), no tramo dende a entrada do cemiterio e a 
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pista de Raxó (tamén ós dous lados) e o tramo da pista de Raxó ata a seguinte 
rotonda (asimesmo ós dos lados), ao encontrarse nun estado lamentable. 
 

2.- O Sr. Parajó da conta de que ten outra moción sobre a reducción de salarios dos 

cargos electos e altos cargos locais. 

“F. Manuel Parajó Liñares, concelleiro de IN-TEO na Corporación Municipal do 
Concello de Teo, formula, para o seu debate nesteo pleno ordianrio, a presente moción 
en base ós motivos seguintes: 
 
1.- A ninguén lle pode pasar por aloa que a sitaución económica do pais é, cando 
menos, caótica. 
 
2.- A ningún lle pode pasar por alto que a situación económica do Concello de Teo, é 
similar á do país. 
 
3.- Todos sabemos que ós funcionarios e traballadores deste Concello se lles vai a 
descontar, cando menos un 5% nos seus salarios a partires do presente mes. 
 
4.- Todos sabemos que é o momento en que os polítcos e gobernantes nos apretemos 
de verdade o cinturón, polo que propoño ó pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
A partires do día de hoxe, as dedicacións exclusivas do Alcalde e dos concelleiros de 
Teo, sofrirán as seguintes disminucións: 
Dedicación do Alcalde       20% 
Dedicacións dos concelleiros do equipo de goberno   30% 
Dedicación do Concelleiro do PP      50% 
Dedicación Concelleira do PSOE      50% 
 
Do mesmo xeito, disminuirase nun 20 % as dietas que se pagan ós concelleiros por 
asistencias a plenos, comisións, mesas de contratación e tribunais”. 
 
O Sr. Alcalde explica que están dispostos a asumir as medidas que haxa que adoptar, 

debéndose ter en conta a posición da FEMP, estando porén pendentes do 

posicionamento da FEGAMP, supoñendo que ninguén se opoñerá. Opina o Sr. Alcalde 

que se trata dun tema sensible como para plantexalo por vía de urxencia e pídelle ao 

Sr. Parajó que entenda un pouco o contexto da situación. 

O Sr. Parajó sinala que a situación non é grave senón gravísima. 

O Sr. Alcalde solicita a opinión da Secretaria. 
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Interveño eu, Secretaria da Corporación, para dicir que a proposta precisaría a 

tramitación dunha modificación orzamentaria.  

O Sr. Blanco di que está de acordo co tema, engandindo que en todo caso non pasaría 

nada por esperar quince días ou un mes. 

O Sr. Alcalde salienta que o que vai a facer o equipo de goberno é atender ás 

directrices da FEGAMP. O Sr. Alcalde invita ao Sr. Parajó a que presente a moción por 

rexistro. 

O Sr. Leis di que lle gostaría que constara en acta que o carácter urxente da moción 

debería ser debatido. 

O Sr. Alcalde di que esa argumentación a entende xa que é a que o PSOE ven 

defendendo durante toda a lexislatura, pero que xa coñecen tamén a posición da 

alcaldía. 

6º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO). 
 
O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó formula os/as seguintes rogos e 

preguntas: 

1.- O Sr. Parajó pídelle ao Sr. Fernández que se limpem as cunetas e se saque a 

herbas das estradas.  

 

O Sr. Fernández explica que durante este tempo os dous tractores estiveron facendo 

labores de limpeza, porén o traballo intenso ninguén recomenda comezalo ata que 

finalice un pouco o proceso de crecemento. Remata o Sr. Fernández explicando que en 

todo caso os traballadores están niso estes días pero que con máis de oitocentos 

quilómetros de vías non se vai a limpar todo nunha semana. 

 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
Os concelleiros do PSOE formulan os seguintes rogos e preguntas: 
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1.- A Sra. Riveiro pregunta como está o tema da rampa que se ia a facer na Iglesia de 

Cacheiras. 

 

O Sr. Sisto explica que viñeron os responsables e falouse con Secretaría e se lles dixo 

que de ningún xeito o arquitecto municipal podía facer directamente esa actuación, 

máxime cando ia a ser un requisito imprescindible que fora visada polo colexio. Falouse 

con eles de que a intención era colaborar e a vía que se atopou foi unha subvención 

específica para pagar a redacción do proxecto, porque non se podía facer directamente 

polo arquitecto municipal. 

 

A Sra. Riveiro pregunta se xa se lle comunicou a e eles. 

 

O Sr. Sisto resposta afirmativamente. 

 

2.- A Sra. Riveiro refírese a un escrito que se fixo sobre a numeración. Explica que no 

lugar de Osebe tiveron varios problemas, xa que as primeiras placas que se lle deron 

poñía “Lugar de Osebe”, pero a numeración ao parecer non era a correcta e despois 

enviáronse outras placas de “Camiño da estación de Osebe” con outra numeración. 

Pregunta a Sra. Riveiro se o equipo de goberno ten pensado facer unha terceira placa 

e como vai a quedar o tema. 

 

O Sr. Sisto explica que o cambio de numeración que se fixo foi a petición dos veciños e 

tamén dalgún grupo  político. Primeiro a delimitación chegaba ata a zona urbana, a 

partir do desvío que se fai cara á dereita, cara a a Ames non correspondía a esa rúa. 

Os veciños estiveron moi emperrados por ser un tramo curto sen saída e fixeron esa 

petición chegando incluso algúns a a roubar directamente as placas, o que resultou 

bastante insólito e tivo unha valoración bastante negativa, pero eso non quita que 

puidera aceptarse de xeito que, consultada a petición co equipo técnico, se fixo. Na 

medida en que non existan máis peticións razonables dos veciños será a definitiva. 

 

Pregunta a Sra. Riveiro se existirá un terceira e di que o que se levou a Pleno foi “Rúa 

da estación de Osebe”. 
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O Sr. Sisto resposta que él non ten moita a culpa de que os veciños desa rúa se sintan 

ofendidos porque se chame “Camiño da estación de Osebe”, cando iso non indica a 

natureza da vía, senón que indica de cara a onde se dirixe. Salienta que esa foi unha 

das condicións ao igual que pasou noutros lados, como ocorreu coa rúa da preguiza, 

onde a xente se sentía ofendida. Chegados a un punto de insoportable levadade do ser 

para os que viven alí por este tema, se decidiu cambiar. Se o final os veciños con “rúa 

de estación de Osebe” os veciños están contentos, manterase, e se fora necesario 

cambiala, pois se cambiara. 

 

3.- O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, di que fai uns plenos fixo un rogo sobre a 

posibilidad de influir perante a Deputación en relación coa saída da estrada que vai 

dende a Riveira e Raxó. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se trasladou á Deputación. 

 

O Sr. Rama pregunta se houbo resposta. 

 

O Sr. Alcalde di que non, ainda que extraoficialmente se lle dixo que este ano 

únicamente se van a levar a cabo actuacións de mantemento nos viarios de 

Deputación e non actuacións a maiores. 

 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
Os/as concelleiros/as do PP formulan os seguintes rogos e preguntas: 

1.- A Sra. Currás pregunta se por parte do Concello se vai a comunicar o cambio da 

numeración a facenda e á seguridad social, ou se o ten que facer cada un 

individualmente. 

 

O Sr. Alcalde explica que o ten que facer cada un, sendo que dende o Concello 

facilitoúselle a correos toda a información, previa reunión coa dirección. 

 

O Sr. Sisto sinala que no caso de contratos con compañías privadas correspóndelle 

aos usuarios, sendo diferente que o que está tramitando o Concello é a viabilidade de 
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volcar a base de datos, existindo a estes efectos contactos co INE, do que derivan os 

organismos oficiais. 

 

A Sra. Currás di que ten entendido que se non se comunica a facenda te poden multar. 

 

O Sr. Sisto explica que o Concello está traballando e que se trata non tanto dun 

problema de vontade, como dun problema informático na volcaxe dos datos, de como 

se podía realizar para facelo nun sistema compatible con eles, tendo en conta as dúas 

prioridades, facenda e os datos necesarios paras as vindeiras eleccións. 

 

A Sra. Curras explica que intentou facer o cambio en facenda e que é practicamente 

imposible contactar con eles. 

 

O Sr. Sisto di que de calquera xeito hai que ter en conta que o que sí é inmediato é a 

variación catastral, a que vai ligada á propiedade, e así por exemplo na declaración da 

renta no domiclio habitual sí que xa se poden meter as modificacións e así se rexistra o 

domicilio fiscal. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha horas e cincuenta 

minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente 

acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 
      O Alcalde                  A Secretaria 
 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  9 / 2010 
 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 
 

- 30 XUÑO DE 2010 -  
 

No Centro Sociocultural de A Ramallosa (en virtude do Decreto da Alcaldía nº 471/10 

de 25/06/2010), a trinta de xuño de dous mil dez, reúnense en primeira convocatoria 

os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo a presidencia 

do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a sesión ordinaria 

correspondente ao día da data, para a que foron debidamente convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Armando U. Blanco Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. Juan Bautista Aller Suárez 

D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

D.ª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. Alexandre Leis Carlés 

D. Carlos Rego Jorge 

D.ª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

Secretaria Xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 
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Interventora: 

D.ª Monica I. Lado Varela 
 
ORDE DO DÍA 
1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 31.03.2010, DO 20.04.2010 E 
DO 28.04.2010. 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  342/10 Á 469/10). 

3º.- DAR CONTA DOS RESULTADOS DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2009. 

4º.- DITAME DO CONTRATO DA XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA VIARIA DO CONCELLO DE TEO. 
DESESTIMACIÓN DE RECURSO E ADXUDICACIÓN DEFINITIVA. 

5º.- DITAME DA PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA XERAL 
MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL DO 
CONCELLO DE TEO. 

6º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2010. 

7º.- DITAME DA PROPOSTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO BNG, PP E PSOE DE 
APROBACIÓN DE RECORTE DE RETRIBUCIÓNS DOS CARGOS ELECTOS E 
MODIFICACIÓN DA TÁBOA DE RETRIBUCIÓNS DA BASE 45 DE EXECUCIÓN DO 
ORZAMENTO 2010 E DO ANEXO DE PERSOAL. 

8º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS 
BEIRARRÚAS E RESERVAS DE ESPAZO PÚBLICO PARA APARCADOIROS E 
MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE. 

9º.- DITAME DA MOCIÓN DE INTEO SOBRE REDUCIÓN DE SALARIOS DOS 
CARGOS ELECTOS E ALTOS CARGOS LOCAIS. 

10º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE A SUBA ELÉCTRICA. 

11º.- MOCIÓNS. 

12º.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto, pasando a 

estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os 

seguintes: 
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1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 31.03.2010, DO 20.04.2010 E 
DO 28.04.2010. 

Acta da sesión ordinaria do día 31 de marzo de 2010. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 31/03/10. 

 

A concelleira do PP, Sra. Barros, sinala que na páxina 34, no rogo formulado por ela en 

relación á piscina de Luou,  se fala de “alumeado”, cando debería dicir “alambrada”. 

 

O concelleiro do BNG, Sr. Rey, sinala que na páxina 15, na liña terceira, cando se refire 

o custo que supoñen as liñas circulares para o Concello se recolle “douscentos euros” 

cando debería ser “douscentos mil euros”. 

  

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade, a acta do 31/03/2010, coas coreccións advertidas. 

 

 

Acta da sesión extraordinaria do día 20 de abril de 2010. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 20/04/10. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 

unanimidade. 

 
 

Acta da sesión ordinaria do día 28 de abril de 2010. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 28/04/10. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 

unanimidade. 
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2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  342/10 Á 469/10). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 21 de maio 

ata o 24 de xuño de 2010, que comprenden os números 342 ao 469, indicando que 

están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o 

desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

3º.- DAR CONTA DOS RESULTADOS DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2009. 

O Sr. Alcalde da conta dos resultados da liquidación do exercicio 2009 nos termos 

seguintes. 
“DACIÓN DE CONTA 

 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde- Presidente do Concello de Teo, en cumprimento do disposto 
no artigo 193.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, TRLRFL, e na Resolución de Alcaldía de data 
11/06/2010. 
 
DOU CONTA ao Pleno da Corporación dos resultados da Liquidación do exercicio 2009, có 
seguinte resumo: 
 

A) RESULTADO ORZAMENTARIO 

a) operacións correntes 

Dereitos recoñecidos netos……………………9.410.577,39€ 

Obrigas recoñecidas netas (-)…………………-8.065.814,29€ 

Resultado Orzamentario 1……………………...1.344.763,10€ 

b) outras operacións non financieras 

Dereitos recoñecidos netos…………………..….4.146.393,89€ 

Obrigas recoñecidas netas(-)…………………….-4.982.607,88€ 

Resultado Orzamentario 2…………………………-836.213,99€ 

 

Resultado Orzamentario Non Financeiro……….…508.549,11€ 

Resultado Orzamentario Financeiro……………….-175.859,39€ 

Resultado Orzamentario do Exercicio………..….332.689,72€ 

Axustes: 
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Desviacións imputables ao execicio positivas (-)………-887.535,88€ 

Desviacións imputables negativas (+)………………..+1.182.971,33€ 

Modificacións de crédito financiadas con RLT, fase O………..…0,00.- 

 

Resultado Orzamentario Axustado…………………………+628.125,17€ 

B) REMANENTE DE TESOURERIA 

 a) Fondos Líquidos ……………………………..1.297.094,61€ 

 b) Dereitos pendentes de cobro ………………...1.032.647,94€ 

 c) Obrigas pendentes de pago(-)……………… - 4.493.660,16€ 

 

-Remanente de Tesourería Total………………….....- 2.163.917,61€ 

-Remanente de Tesourería para Gastos con Financiación Afectada(DF acumuladas 

positivas)…….628.033,19€ 

-Remanente de Tesourería para Gastos Xerais……….-2.808.324,31€ 

Teo, 14 de xuño de 2010. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Sr. Alcalde explica que tal e como se desprende dos datos aportados, o remanente 

minorouse en torno aos 200.000 € en relación co da anualidade 2008. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

4º.- DITAME DO CONTRATO DA XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA VIARIA DO CONCELLO DE TEO. 
DESESTIMACIÓN DE RECURSO E ADXUDICACIÓN DEFINITIVA. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 21/06/2010, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de igualdade, 

benestar e servizos básicos de 25/06/2010. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
Visto o expediente do contrato de xestión do “Servizo de recollida de residuos sólidos 
urbanos e a limpeza viaria no Concello”, do que resultan os seguintes 
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ANTECEDENTES 
 
-Previa tramitación do expediente correspondente, por acordo do Pleno da Corporación 
de 28 de abril de 2010, adxudicouse provisionalmente o contrato da xestión do  
“SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E A LIMPEZA 
VIARIA NO CONCELLO” á UTE GESECO-CESPA, cun canon de 590.897,98 € anuais,  
mais 41.362,86 € de IVE, de acordo co proxecto de explotación presentado e melloras 
ofertadas, incluídos na documentación presentada pola UTE, e con estrita suxeición ao 
disposto no prego de cláusulas administrativas particulares e prego de prescricións 
técnicas. 
 
-Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado aos licitadores, sendo 
obxecto de publicación no perfil do contratante do Concello de Teo con data de 
10/05/2010, tal e como aparece acreditado no expediente. 

-Considerando que transcorrido o prazo de 15 días hábiles contados a partir do día 
seguinte ao da publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante do 
Concello de Teo,  a UTE GESECO-CESPA presentou a documentación á que se refire 
o artigo 135.4 da LCSP. 
 
-Considerando que con data 20/05/2010 (rexistro de entrada nº 4.177) a empresa 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. presenta un escrito 
mediante o que interpón RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, 
ao entender “ilegal a eliminación, por parte da mesa de contratación, da oferta 
presentada por FCC”. 
 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
I) Considerando que segundo o previsto no artigo 82 do Real Decreto 1098/2001, de 12 
de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas –RLCAP- (norma cuxos artigos continúan vixentes en tanto 
non foran derrogados expresamente polo Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, ou 
mentres non se opoñan ao disposto no mesmo) a mesa unha vez cualificada a 
documentación, procederá a determinar as empresas que se axustan aos criterios de 
selección das mesmas, con pronunciamento expreso sobre os admitidos á 
licitación, os rexeitados e sobre as causas do seu rexeitamento. 
 
Considerando que segundo o previsto no artigo 83 do RLCAP, relativo á apertura das 
proposicións, o Presidente da mesa manifestará o resultado da cualificación dos 
documentos presentados, con expresión das proposicións admitidas, das 
rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas últimas, quedando as ofertas que 
correspondan ás proposicións rexeitadas excluídas do procedemento de 
adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertas. 
 
 
Considerando que, na mesma liña, segundo o previsto no artigo 22.1.b) do Real 
Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, 
de 30 de outubro de contratos do sector público –LCSP-- e as súas disposicións 
complementarias, a mesa de contratación conta, entre outras, coa función de 
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determinar os licitadores que deban ser excluídos do procedemento por non 
acreditar o cumprimento dos requisitos establecidos no prego de cláusulas 
administrativas particulares.  
 
Considerando que conforme ao artigo 129 da LCSP, as proposicións dos 
interesados deberán axustarse ao previsto no prego de cláusulas administrativas 
particulares e a súa presentación  supón a aceptación incondicionada polo empresario 
do contido da totalidade de ditas cláusulas ou condicións, sen salvedade algunha. 
 
Considerando que, segundo se desprende do informe técnico de 26 de marzo de 2010, 
que obra no expediente e que se incorpora como anexo á acta da mesa de 
contratación de data 6/04/2010 (remitida á empresa FCC con data 12/05/2010, rexistro 
saída nº 2055)  o proxecto de explotación presentado pola empresa FCC non cumpre 
os mínimos establecidos no punto 6.1 do PCT, en canto ao número, tipo e capacidade 
dos contedores a subministrar. 
 
Á vista do exposto resulta claro que a mesa de contratación, constituída no expediente 
ao que se refire o presente, actuou conforme á normativa vixente, acordando a 
exclusión dun dos licitadores por entender, de conformidade co informe técnico citado e 
demais documentos que obran no expediente que a proposición da empresa FCC non 
se axustaba ao establecido no prego de prescricións técnicas, actuación que, en todo 
caso, foi plenamente asumida polo órgano de contratación en virtude do acordado na 
sesión plenaria de 28 de abril de 2010. 
 
II) Visto que se seguiron tódolos trámites establecidos legalmente e considerando o 
disposto nos artigos 135 e 138 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do 
Sector Público -LCSP-, sendo competencia do Pleno da Corporación a adopción deste 
acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada LCSP. 
 
En virtude do exposto e vistos os antecedentes e fundamentos xurídicos que 
anteceden  proponse ó Pleno da Corporación, a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Desestimar o RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
presentado pola empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 
por considerar que o acordado pola mesa de contratación e en consecuencia a 
adxudicación provisional  axustase a dereito. 
 
Segundo.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato de xestión do  
“SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E A LIMPEZA 
VIARIA NO CONCELLO” á empresa “UTE GESECO-CESPA TEO” constituída en 
escritura pública o 27 de maio de 2010, ante o notario José Pedro Riol López, cun 
canon de 590.897,98 € anuais,  mais 41.362,86 € de IVE, de acordo co proxecto de 
explotación  e melloras ofertados e incluídos na documentación presentada pola UTE, 
e con estrita suxeición ao disposto no prego de cláusulas administrativas particulares e 
prego de prescricións técnicas. 
 
Terceiro.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade co 
previsto no prego de cláusulas administrativas particulares. 
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Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores sinalándolle os recursos procedentes, e 
dar traslado ao departamento de Intervención para o seu coñecemento e efectos 
oportunos. 
 
Quinto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín Oficial da 
Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.  
 

En Teo a 21 de xuño de 2010 
Martiño Noriega Sánchez” 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, 

amosa a súa conformidade coa proposta. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen anuncia a abstención do seu grupo. 

Explica que aínda que o PSOE non duda de que o traballo da mesa de contratación 

sexa o correcto, a empresa que saiu beneficiada, vista a experiencia pasada, non lles 

merece moita confianza, tendo reservas en relación tanto a súa capacidade como ao 

cumprimento do contrato. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen amosa a conformidade do seu grupo coa 

proposta. 

 

Preguntado polo Sr. Alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
trece votos a favor (6 BNG, 6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO) e catro abstencións (4 
PSOE), acorda: 
Primeiro.- Desestimar o RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
presentado pola empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 
por considerar que o acordado pola mesa de contratación e en consecuencia a 
adxudicación provisional  axustase a dereito. 
Segundo.- Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato de xestión 
do  “SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E A LIMPEZA 
VIARIA NO CONCELLO” á empresa “UTE GESECO-CESPA TEO” constituída en 
escritura pública o 27 de maio de 2010, ante o notario José Pedro Riol López, cun 
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canon de 590.897,98 € anuais,  mais 41.362,86 € de IVE, de acordo co proxecto de 
explotación  e melloras ofertados e incluídos na documentación presentada pola 
UTE, e con estrita suxeición ao disposto no prego de cláusulas administrativas 
particulares e prego de prescricións técnicas. 
Terceiro.- Formalizar o contrato en documento administrativo de conformidade 
co previsto no prego de cláusulas administrativas particulares. 
Cuarto.- Notificar o presente aos licitadores sinalándolle os recursos 
procedentes, e dar traslado ao departamento de Intervención para o seu 
coñecemento e efectos oportunos. 
Quinto.- Publicar o presente no perfil do contratante do Concello e no Boletín 
Oficial da Provincia de conformidade co previsto no artigo 138 da LCSP.  
 

5º.- DITAME DA PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA XERAL 
MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL DO 
CONCELLO DE TEO. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 21/06/2010, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos de 25/06/2010. 

 

“PROPOSTA DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA XERAL 

MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL DO 

CONCELLO DE TEO 

O Pleno da Corporación, na sesión celebrada o 31 de marzo de 2010, acordou aprobar 

inicialmente a Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, vehículos a motor e seguridade 

vial do Concello de Teo, segundo o modelo enviado pola Tesourería Provincial da 

Deputación da Coruña e someter o expediente a información pública, mediante anuncio 

no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de Edictos da Corporación durante 30 

días.  

 

O anuncio foi publicado no BOP nº 68, de 14/04/2010 e no taboleiro de edictos da 

Corporación durante 30 días, sen que durante o citado prazo se formulasen 
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reclamacións, tal e como se desprende do Informe do encargado do Rexistro Xeral do 

Concello de 26/05/2010, incorporado ao expediente. 

 

Considerando que, ao non formularse reclamacións, entendeuse definitivamente 

adoptado o acordo ata entón provisional, de acordo co previsto no art. 49 da Lei 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 

 

Considerando que con data de 24 de maio entrou en vigor a Lei 18/2009, de 23 de 

noviembre, pola que se modifica o texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor e Seguridade Vial, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 339/1990, 

de 2 de marzo, en materia sancionadora. 

 

Considerando a documentación envíada pola Deputación Provincial da Coruña en 

relación á necesidade de adaptar a ordenanza remitida no seu día, e aprobada 

definitivamente neste Concello, ás modificación operadas pola citada Lei 18/2009, de 

23 de noviembre. 

 

En virtude do exposto e de acordo co disposto no art. 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das Bases do Réxime Local, propónse ao Pleno da Corporación a adopción 

do seguinte acordo: 

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza xeral municipal sobre 

tráfico, vehículos a motor e seguridade vial do Concello de Teo, quedando a mesma 

redactada segundo o modelo enviado pola Tesourería Provincial da Deputación da 

Coruña, que se recolle como anexo á presente proposta, para adaptala ás 

modificacións operadas pola Lei 18/2009, de 23 de noviembre, pola que se modifica o 

texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridad 

Vial, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia 

sancionadora. 

Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no Boletín 

Oficial da Provincia e no taboleiro de Edictos da Corporación, durante 30 días. De non 

formularse reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón 

provisional. 
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Terceiro.- Remitir o presente acordo á Deputación Provincial da Coruña, para o seu 

coñecemento e efectos. 

Teo, a 21 de xuño de 2010 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

Aberta a primeira quenda de intervención, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, anuncia a súa abstención. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen di que consecuentemente co que no seu 

momento defendeu o seu grupo van a apoiar a proposta. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen anuncia a abstención do seu grupo. 

 

Preguntado polo Sr. Alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 BNG e 4 PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza xeral municipal 
sobre tráfico, vehículos a motor e seguridade vial do Concello de Teo, quedando 
a mesma redactada segundo o modelo enviado pola Tesourería Provincial da 
Deputación da Coruña, que se recolle como anexo á presente proposta, para 
adaptala ás modificacións operadas pola Lei 18/2009, de 23 de noviembre, pola 
que se modifica o texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor e Seguridad Vial, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 
de marzo, en materia sancionadora. 
Segundo.- Someter o expediente a información pública, mediante anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de Edictos da Corporación, durante 30 
días. De non formularse reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o 
acordo ata entón provisional. 
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Terceiro.- Remitir o presente acordo á Deputación Provincial da Coruña, para o 
seu coñecemento e efectos. 
 

6º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2010. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 21/06/2010, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos de 25/06/2010. 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 

Quedando aprobado definitivamente o Orzamento Municipal de 2010, unha vez transcorrido o 
prazo de un mes dende a sesión plenaria na que se rexeitou a cuestión de confianza vencellada a 
dito orzamento, sen que se presentase unha moción de censura, tal e como prevé o artigo 197 bis 
da Lei Orgánica 5/1985, de Réxime Electoral Xeral. 
 
 Considerando  a existencia dunha serie de facturas correspondentes a servizos prestados no 
exercicio 2009 para cuxa aprobación no citado exercicio non existía crédito orzamentario 
suficiente, e tendo en conta que as obrigas que implican sí son esixibles ao concello. 
  
Visto o informe de reparo formulado pola Intervención municipal en data 07/06/2010. 
 
 Considerando o previsto no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación 
ao recoñecemento extraxudicial de créditos. 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación , previo dictámen favorable da Comisión Informativa de 
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1º.-Aprobar o expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos nº2/2010, por importe 
total de 914.703,69€ có desglose que se indica no Anexo I a esta proposta, de xeito que as 
facturas que inclúe queden convalidadas e aprobadas. 
 
Teo, 21 de xuño de 2010. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
Obra no expediente informe de Intervención de 07/06/2010, que se recolle a 
continuación: 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
Asunto: aprobación recoñecemento extraxudicial de créditos 2/2010. 
LEXISLACIÓN APLICABLE 
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Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais. 
Real Decreto Lexislativo 500/1990, de 20 de abril. 

 
ANTECEDENTES 
Durante o exercicio 2009 se presentaron no rexistro xeral de entrada do concello unha serie de 
facturas, relacionadas no Anexo I a este informe, que implican a existencia dunha relación 
contractual có concello de Teo derivada da prestación de servizos. 
 
A vista dos antecedentes e da lexislación aplicable que antecede,e tendo em conta que ditas 
facturas implican obrigas correspondentes a exercicios anteriores que se pretenden imputar ao 
exercicio 2010, a través dun recoñecemento extraxudicial de créditos procedo a emitir o 
seguinte INFORME DE REPARO: 
 
O recoñecemento extraxudicial de créditos, constitúe un proceso de convalidación de facturas,  
respecto do cal se analizan os seguintes aspectos: 
 
A.- INCUMPLIMENTO DO PRINCIPIO DE ANUALIDADE E NULIDADE DE PLENO 
DEREITO 
 Un dos principios básicos que rexen a execución do gasto na Administración Pública e en 
particular na Administración Local é o principio de anualidade na imputación orzamentaria dos 
ingresos e gastos liquidados pola Entidade. Así, o art. 163 TRLRFL dispón que “O exercicio 
orzamentario coincidirá co ano natural, e a él se imputarán: 
A) Os dereitos liquidados no exercicio, calquera que sexa o periodo do que se deriven; e 
B) As obrigas recoñecidas durante o exercicio” 
 
De xeito mais concreto, o art. 176 TRLRFL precisa o criterio xeral de imputación de gastos e 
ingresos: “Con cargo ós créditos do estado de gastos de cada orzamento só poderán contraerse 
obrigas derivadas de adquisicións, obras, servicios e demais prestacións ou gastos en xeral que 
se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario.” Recollendo no apartado 2 do 
mesmo artigo as excepcións a esta regra xeral: “Non obstante o disposto no apartado anterior, 
se aplicarán ós créditos do orzamento vixente, no momento do seu recoñecemento, as obrigas 
seguintes: 

A) As que resulten de liquidacións de atrasos a favor do persoal 
B) As derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en exercicios 

anteriores, previa incorporación dos créditos no suposto establecido no artigo 182.3” 
 

En consecuencia, o principio de anualidade exposto implica que o recoñecemento de obrigas 
económicas a cargo do Concello deberá ser imputado e ter o seu reflexo contable e 
orzamentario, con cargo os orzamentos do mesmo ano en que se realizou a prestación, 
adquisición ou servicio, prohibíndose polo tanto, a imputación de gastos a exercicios 
orzamentarios diferentes ós da realización do gasto, salvo os dous supostos expresamente 
previstos no apartado 2 do artigo 176 TRLRFL. A maior abundamento o art. 175 TRLRFL 
establece que “os créditos para gastos que o último día do exercicio orzamentario non estén 
afectos ó cumprimento de obrigas xa recoñecidas quedarán anulados de pleno dereito, sin mais  
excepcións que as sinaladas no artigo 182 (que se refire ós supostos de incorporación de 
remanentes de crédito)”. 
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  Por outra parte, o art. 173.5 TRLRFL e 25.2 RD 500/90, “non poderán adquirirse 
compromisos de gasto por contía superior ó importe dos créditos autorizados nos estados de 
gastos, sendo nulos de pleno dereito os acordos, resolucións e actos administrativos que 
infrinxan a expresada norma, sen perxuízo das responsabilidades a que houber lugar”. A 
infracción deste principio sanciónase coa nulidade de pleno dereito dos actos, acordos ou 
resolucións que o infrinxan. 
 
B.-ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DO SERVIZO 
 O art. 59.1 do RD 500/90 dispón que “previamente ó recoñecemento de obrigas haberá de 
acreditarse documentalmente ante o órgano competente a realización da prestación ou o dereito 
do acreedor (...)”. Esta previsión e unha consecuencia do principio de “servicio realizado” na 
Administración Pública, en virtude do cal somentes se recoñecerán obrigas e se procederá o 
pagamento das mesmas unha vez realizado o servicio ou prestación e en todo caso previa 
acreditación documental, prohibíndose polo tanto, e salvo as excepcións legalmente previstas, o 
pagamento anticipado. Esta acreditación documental previa o recoñecemento da obriga 
materialízase, con carácter xeral, na presentación da factura correspondente, regulada no RD 
1496/2003, de 28 de novembro, que regula as obrigas de facturación. 
 
Deste xeito, unha vez realizada a prestación por parte do provedor, deberá remitir a factura 
xustificativa ó Concello, que acredite a realización da prestación, para que, en base a ela, o 
órgano competente acorde, se procede, o recoñecemento da obriga correspondente e se proceda 
ó seu pagamento material. Dado que o recoñecemento da obriga somentes pode realizarse unha 
vez se acredite documentalmente a realización da prestación, que se acredita mediante a 
correspondente factura, en tanto éste non remita ó Concello a mesma, non é posible o 
recoñecemento da obriga correspondente mentres non se reciba no Concello a factura 
xustificativa. Compróbase que todos os documentos afectados(facturas ou liquidacións) se 
presentaron durante o exercicio 2009. 
 
 
C.- ENRIQUECEMENTO INXUSTO 
O art. 173 TRLRFL dispón que “as obrigas de pago somentes serán esixibles da facenda local 
cando resulten da execución dos respectivos orzamentos (...) ou de sentencia xudicial firme”. 
Polo que en sentido contrario, os gastos e en xeral as obrigas económicas que non teñan a súa 
orixe na execución do orzamentos ou que se teñan realizado vulnerando o procedemento de 
execución orzamentaria non resultan esixibles da facenda local. 
 
Este rigor da norma, nembargantes resulta matizado pola reiterada xurisprudencia do Tribunal 
Supremo, (sentencias de 12 de febreiro de 1990 e 25 de outubro de 1986 entre outras), de 
acordo coa cal “el enriquecimiento sin causa viene a corregir situaciones de total desequilibrio 
en relaciones que, carentes de ropaje jurídico, materialmente han existido produciendo 
beneficios concretos en una de las partes, a costa de la otra.” 
 
De acordo coa doutrina xurisprudencial da Sala 3ª e da Sala Primeira do Tribunal Supremo, 
para que concorra la apreciación do enriquecemento inxusto son necesarios os seguintes 
elementos: 

 Aumento do patrimonio do enriquecido. 
 Correlativo empobrecemento do actor. 
 Falta de causa que xustifique o enriquecemento. 
 Inexistencia de precepto legal que exclúa a aplicación do principio. 
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En consecuencia, o que pretende evitar esta doutrina do enriquecemento inxusto son as 
situacións en que por ausencia de requisitos legais á hora de realiza-lo gasto, non imputables á 
persoa que contrata de boa fe coa administración, a administración actuante denegue o 
pagamento de determinados servicios que se teñen realizado efectivamente, o que daría lugar a 
un enriquecemento inxusto por parte da administración ó obter unhas prestacións que non 
darían lugar á correlativa obriga de pago. 
 
D.-XUSTIFICACIÓN E COMPETENCIA 
 O RD 500/90, que desenvolve o TRLRFL en materia orzamentaria, no seu art. 26 reproduce o 
disposto no art. 176 TRLRFL en materia da temporalidade dos créditos. Nembargantes, e aínda 
que o TRLRFL non contén previsión algunha ó respecto, o art. 26 engade unha excepción máis 
ás enunciadas no art. 176 TRLRFL, o establecer que tamén poderán imputarse o orzamento 
corrente as obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o artigo 60.2 do 
presente Real Decreto, referente ó recoñecemento extraxudicial de créditos. 
 
O artigo 60.2 outorga competencia ao Pleno para a aprobación do recoñecemento extraxudicial 
de créditos, sempre que non exista dotación orzamentaria. 
-A causa pola que as facturas de referencia son levadas a este recoñecemento extraxudicial de 
créditos é a insuficiencia de crédito necesario para a súa aprobación en 2009, e o 
incumplimento do principio de anualidade. 
 
 
E.-CARÁCTER EXCEPCIONAL DO REC 
A doutrina xurisprudencial exposta concrétase, no eido da Administración local no denominado 
“recoñecemento extraxudicial de créditos”, previsto única e escuetamente no artigo 60.2 do RD 
500/90, que establece que “corresponderá ó Pleno da entidade local o recoñecemento 
extraxudicial de créditos sempre que non exista dotación orzamentaria”.  Este procedemento, 
que ten carácter excepcional, é un acto de convalidación que permite ás entidades locais 
recoñecer obrigas económicas que, aínda infrinxindo a normativa aplicable por non ter crédito 
suficiente (o que en principio suporía a nulidade radical do gasto), ou por vulnerar o principio 
de anualidade do gasto, derivan de prestacións que efectivamente se teñen realizado, evitando 
deste xeito a necesidade por parte dos contratistas de iniciar as accións xudiciais 
correspondentes, xa que como quedou dito, somentes son esixibles as obrigas económicas cando 
estas deriven da execución dos orzamentos (o que non sería posible ó existir un incumprimento 
da normativa aplicable), ou de sentencia xudicial firme. Accións xudiciais que, por outra banda, 
serían estimadas en base a mencionada doutrina xurisprudencial do enriquecemento inxusto. 
 
F.-CONCLUSIÓN 
Sen perxuízo da súa fiscalización desfavorable, o recoñecemento extraxudicial constitúe una vía 
extraordinaria de convalidación e aprobacion de facturas, para evitar acudir á vía xudicial 
naqules casos en que se presume boa fé por parte do contratista e así evitar que os defectos 
formais internos impidan o cumprimento de obrigas obxectivamente esixibles á Administración. 
 
Teo, 7 de xuño de 2010. 
A INTERVENTORA 
Mónica Lado Varela” 
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O Sr. Alcalde explica que o recoñecemento extraxudicial se refire unicamente ás 

facturas de aquaguest e que xa na Comisión Informativa comentou que se trataba 

dunha cuestión estructural que se ven aprobando anualmente. Sinala que cando se 

aproba un recoñecemento extraxudicial, a partida queda anulada e arrástrase ao 

seguinte exercicio. A solución pasa por incrementar a partida, sendo que xa no 

orzamento do 2010 existe unha partida superior para ir enxugando a contía. Explica o 

Sr. Alcalde que tamén existe unha factura por redacción dun proxecto do fondo estatal 

que, como consecuencia do traslado, chegou ao departamento de intervención a 

principios de ano quedando fora da estructura orzamentaria. 

 

Aberta a primeira quenda de intervención, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di 

que o tema dos recoñecementos extraxudiciais xa viñeron varias veces ao Pleno, 

dando lugar a debate do tema, posicionándose uns a favor e outros en contra. O que sí 

está claro é que se dixo que o recoñecemento extraxudicial non se podía utilizar todos 

os anos para aprobar estes temas, sexa da auga ou doutras cousas. Salienta o Sr. 

Parajó que na propaganda do BNG se di que sempre a culpa de todo a ten o goberno 

anterior. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que o que está claro é a postura que o seu 

grupo adoptou en relación aos recoñecementos extraxudiciais tanto na lexislatura 

anterior como nesta. Se trata dunha postura contraria á utilización abusiva dos 

recoñecementos extraxudiciais xa que a figura está contemplada na Lei pero, como di a 

Interventora, para situacións excepcionais ou imprevistos, non sendo o caso. Nesta 

lexislatura o PSOE fixo un esforzo por solventar unha serie de facturas, algunhas 

incluso cunhas eivas que cree o Sr. Leis que están sen solventar. No seu momento se 

anunciou que se trataba dunha excepción e que no caso de que se seguira utilizando 

de forma abusiva e incorrecta o PSOE votaría en contra. Sinala o Sr. Leis que en 

coherencia con todo o que o seu grupo ven defendendo, teñen que facer unha 

chamada ao goberno municipal de que isto se ten que acabar. Opina que isto podería 

terse solventado xa que as previsións nos orzamentos son unha decisión totalmente 

política e unicamente imputable ao goberno municipal.  
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que os seus compañeiros teñen moita 

razón nas súas intervencións. Pregunta o Sr. Blanco cantas veces o BNG votou a favor 

dun recoñecemento extraxudicial durante os anos en que gobernou o PP e sinala que o 

BNG na súa “folla parroquial” fala de que “no ano 2009 pechouse con superavit e aínda 

se seguen pagando as festas de Armando e Parajó” e que “parece que a oposición 

pensa que canto peor lle vai a Teo mellor lle vai a eles”. Lembra o Sr. Blanco que o 

BNG en 12 anos nunca apoiou un recoñecemento extraxudicial e que teñen que 

espabilar e solucionar os problemas antes de traer a un Pleno un recoñecemento 

extraxudicial. Lembra o Sr. Blanco que no seu momento o seu grupo votou que non e 

se lle botaron en enriba aos autobuses de Calo. Opina que hai que se consecuente cos 

actos que se fan en calquera momento da vida. Salienta o Sr. Blanco que festas hai en 

todos os lados e parece que so el as facía. Lembra o Sr. Blanco que eles as festas as 

facían con todo o cariño para os veciños e os do BNG non fan nada. Anuncia o voto en 

contra do seu grupo, sinalando que non é polas empresas senón pola xestión do 

goberno municipal. O Sr. Blanco pídelle ao BNG que fagan as cousas como as teñan 

que facer e tiren para diante e remata sinalando que o equipo de goberno tiña que 

estar fora porque lle fan un flaco favor aos veciños de Teo. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen explica que o equipo de goberno actual 

entrou en xuño de 2007, preparándose uns orzamentos para o 2008, onde se 

consignou unha cantidade similar ao dos anos anteriores. Transcorrido este ano, como 

consecuencia da dinámica existente, foi necesario pagar as facturas dos anos 

anteriores. No 2008 trousoxe un recoñecemento extraxudicial ao Pleno, e as facturas 

pagáronse con cartos consignados no 2008 para pagar as do 2008, polo tanto no 2009 

non se puideron pagar as desa anualidade porque se pagaron as do 2007. Di o Sr. 

Sisto que a solución pasa por consignar o doble, o do ano anterior e o do ano en curso. 

Lembra que non se correxiu antes porque no 2009 non se aprobaron os orzamentos e 

no 2010 inténtase correxir a medias, para non meter todo na mesma anualidade, 

preveéndose polo tanto a débeda do 2009 e a metade do 2010. Para o ano que ven 

haberá que voltar a facerse e ben o equipo de goberno actual ou o que estea 

gobernando deberá recoller a outra metade. Salienta o Sr. Sisto que non existiu 

capacidade para facelo antes e agora proponse correxir a metade, engadindo que hai 

que lembrar que este ano se fixeron uns orzamentos cun superavit importante. Dille 
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aos concelleiros que teñen que pensar que a non aprobación do recoñecemento 

implica non pagarlle á Aquaguest e que, aínda que a empresa non é santa da súa 

devoción, presta un servizo que hai que pagarlle. Remata o Sr. Sisto sinalando que 

cree que non se lles pode pedir máis. 

 

O Sr. Alcalde di que respeta a dinámica dos grupos pero ten que incidir na intervención 

do Sr. Sisto. O recoñecmento que se propón son todas as facturas de Aquaguest do 

2009 e capacidade para solventar o problema non existiu, aínda que en vindeiros 

exercicios se presupostará máis para ir diminuindo a cantidade. O Sr. Alcalde pide un 

pouco de seriedade e salienta que se os concelleiros da oposición moven o sentido do 

voto en función dunha publicación, ten que respetalo pero non lle parece serio. Salienta 

o Sr. Alcalde que o seguerá intentando, porque non lle pode dicir á empresa operadora 

que non se vai a aprobar. Di o Sr. Alcalde que non comparte a intervención do Sr. Leis 

porque non existiu marxe, nin existiu posibilidade de enxugalo cando no 2009, co 

rexeitamento dos orzamentos, se impediu correxilo. 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, 

sinala que o Sr. Sisto di que a empresa non é santa da súa devoción, pero todos os 

que traballaban antes con eles non lles gustaban e agora resulta que seguen 

traballando co equipo de goberno. Cando se di que non existiu orzamento do 2009 se 

xustifica en que a oposición votou en contra, porén unhas veces non é que a oposición 

vote en contra senón que o equipo de goberno non sabe negociar coa oposición para 

chegar a acordos. Considera o Sr. Parajó que cando non se consigue será por algo, 

non podéndose esquecer que as cousas veñen aos Plenos pechadas. Di o Sr. Parajó 

que se fora él so o que decidira, incluso podería votar a favor.  

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen opina que se trata dun debate moi manido. 

Sinala que o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais é moi claro con 

relación ao recoñecemento extraxudicial, contemplándoo para facturas con retraso ou 

imprevistos, non para máis cousas. Lembra o Sr. Leis que eses son os argumentos que 

usaba o PSOE para votar en contra dos recoñecementos do Sr. Blanco, argumentos 

tamén utilizados polo BNG. Salienta o portavoz do PSOE que a Lei é clara e que os 

informes de intervención destes últimos anos son igualmente claros e explícitos. Dende 

un punto de vista legal, estase ao filo da Lei. Opina que as razóns que tiveron no seu 
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momento para votar en contra, son as mesmas que teñen agora. Lembra que o PSOE 

fixo unha excepción, e que foron os grupos da oposición os que acabaron aprobando 

parcialmente un recoñemento extraxudicial. Salienta o Sr. Leis que se trata dun tema 

que se podería ter solventado e que agora o goberno decide prorratealo. Podería 

dicirse que existían outras prioridades poren houbo moitos cartos dos fondos zapatero 

e poderían terse utilizado os recurso ordinarios para facer fronte a este problema, xa 

que se trata dunha decisión política. Explica o Sr. Leis que cando o PSOE toma estas 

decisións nunca mira o nome e apelidos das empresas. O goberno é o que ten que 

solventar o problema e non se lle pode pasar a culpa á oposición. Existe un goberno en 

minoría que é incapaz de chegar a acordos con ninguén, polo tanto é responsabilidade 

do goberno, non da oposición, resultando pois indecente é inmoral xogar con esto. 

Sinala o Sr. Leis que o PSOE é o único que foi consecuente co que defende tanto na 

anterior lexislatura como nesta.  

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen opina que cando o Sr. Sisto fala o estropea 

todo. Pregunta cantas veces votou o BNG a favor dun recoñecemento extraxudicial 

cando estaba na oposición. Sinala o Sr. Blanco que o Sr. Sisto di que non controlara a 

situación, polo que son uns empanadas, porque están mandanto un Concello de vinte 

mil habitantes e teñen que controlar as situacións como sexa. Di o Sr.  Blanco que 

empresas como Aquaguest, Geseco ou Autobuses de Calo lle merecen todo o seu 

respeto e teñen que cobrar, porén a responsabilidade será do goberno municipal. Di 

que hai cartos para todo e tiveron o plan zapatero cun lote de millóns. Opina o Sr. 

Blanco que o equipo de goberno fai marvaillas para decirlle aos veciños que os da 

oposición son uns empanadas. Como di o Sr. Parajó a negociación é nula. Salienta o 

Sr. Blanco que o equipo de goberno graba aos veciños con 15 ou máis taxas, 

cobrándose por todo, a diferenza do que ocorría cando estaba el que non querían 

cobrarlle nada aos veciños. Explica o Sr. Blanco que o equipo de gobenro di que 

rebaixa a débeda do banco nun 13%, cando existían uns créditos ponte. Opina o Sr. 

Blanco que o Sr. Alcalde ten unha varita máxica para facer maravillas, cando eles co 

plan zapatero sí que farían maravillas. Reitera que hai cartos para moitas cousas e 

lembra que existíu unha auditoría que valeu 50.000,00 €, que veu dando o que dou, 

habendo máis cousas como Augas Mansas, que se mandou á fiscalía, porque 

pensaban que se roubara, e o arquivaron. Salienta o Sr. Blanco que o Sr. Sisto di que o 
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que veña vai a ter problemas, e que claro que os vai a ter e que Deus queira que non 

volten a gobernar os do BNG. Salienta o Sr. Blanco que eles eran os malos e os do 

equipo de goberno os salvadores da patria, facendo maravillas. Di o Sr. Blanco que o 

que fan os do equipo de goberno é rirse cando a oposicion fala de realidades, 

montando un circo. Reitera o Sr. Blanco que o BNG nunca votou a favor do 

recoñecemento extraxudicial engadindo que cando o equipo de goberno quere que 

algo saia adiante terá que falalo antes, pero que son incapaces. Remata o Sr. Blanco 

dicíndolle ao Sr. Alcalde que ao mellor despois dille algo e ten que votar coma eles.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen salienta que nunca ningunha empresa de 

Teo nin de fora de Teo deixou de cobrar por culpa dun voto do BNG, sendo esa a 

difenza existente co que ocorre agora mesmo. En relación á intervención do Sr. Leis, o 

Sr. Sisto di que se pode discutir por qué e para qué están os recoñecmentos 

extraxudiciais, pero habería que preguntarse se a Lei deixa algunha outra forma de 

pagar facturas como estas. 

 

O Sr. Leis di que nos orzamentos. 

 

O Sr. Alcalde pregunta en cales, se todos foron tumbados. 

 

O Sr. Sisto sinala que efectivamente a única forma de pagar e prevelo 

orzamentariamente, debéndose ter en conta que os orzamentos hai anos que non se 

aprobaron. A única forma de facelo e preveer nun ano o doble, algo que sería posible 

se foran, por exemplo, trinta mil euros, pero tendo en conta as contías desglósanse en 

dúas anualidades.  Explica o Sr. Sisto que na loita política cada un nos voceiros di o 

que estima e os veciños deciden, poren aquí non se está nese nivel. Aclara o Sr. Sisto 

que cando fala de que unha emprese non é santa da súa devoción, se refería á forma 

en que se prorrogou o contrato. 

O Sr. Blanco pregunta se existiu algunha ilegalidade. 

 

O Sr. Alcalde pídello ao Sr. Blanco que non interrumpa. 
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O Sr. Sisto di que o BNG trouxo a proposta por entender que existían razóns para 

pensar que se podía botar abaixo e por entender que existían cuestións que podían 

non estar ben feitas. 

 

O Sr. Blanco volta a preguntar se existía algunha ilegalidade. 

 

O Sr. Sisto resposta que quen decide iso son os xulgados. Explica o Sr. Sisto que esta 

é a situación e que se os da oposición queren trasladar aquí o que se pon nos papeles, 

poden facelo, aínda que se trata de cousas diferentes. 

 

O Sr. Alcalde adianta que a proposta se voltara a traer ao Pleno. Explica que o que 

bota en falla é que alguen diga a forma de solventar o problema, porque ninguén o fixo. 

 

O Sr. Leis resposta que consignándoo nos orzamentos. 

 

O Sr. Alcalde explica que él está falando de posibilidades de solventar o problema que 

non foron viabilizadas, engadindo que a retórica está moi ben. Reitera que o Sr. Leis 

non da unha resposta sobre cal sería a solución, que este concelleiro pode xustificar o 

voto como quiera pero que non da unha razón porque non existe. Di o Sr. Alcalde que 

el non lle pode dicir á empresa que non se vai a pagar, polo que se voltara a traer. 

Dirixíndose ao Sr. Parajó, o Sr. Alcalde dille que os do equipo de goberno teñen a 

bagaxe dos tres anos e pídelle que lle diga que terían que facer. En canto ao Sr. 

Blanco, o Sr. Alcalde di quen non lle vai a respostar, e que polo feito de que queden 

uns meses para as eleccións non fai falla que faga ensaios con tanta antelación en 

cada Pleno dende fai dous meses. Salienta que non vai a entrar nese debate nin na 

provocación da expulsión, pedíndolle so ao portavoz do PP que sexa respetuoso. 

Lembra o Sr. Alcalde que o PP, como os demais, ten unha asignación para cada grupo 

municipal que se paga por primeira vez nesta lexislatura, polo que non vai a entrar no 

que di o Sr. Blanco. Pídelle o Sr. Alcalde ao Sr. Blanco que non force a situación de 

expulsión porque está con persoas que non están con ese tema. O Sr. Alcalde salienta 

que o único que pide é respeto, xa que el non interrumpiu ao Sr. Blanco. Di que o 

portavoz do PP se queixa porque os do grupo de goberno se rine, cando lles falta a 

todos o respeto chamándoos “empanadas”. Explica o Sr. Alcalde que vindo de quen 
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ben non sabe se é un insulto ou se lle está chamando guapo e non se enterou. Di o Sr. 

Alcalde que hai que facer unha puntulización porque hai cousas nas que non é 

admisible que non se recoñezan determinadas realidades. Dille ao Sr. Leis que non 

acude ás Xuntas de Portavoces, pero que ten no rexistro a documentación ao seu dipor 

polo que non debería facer afirmacións que non son verdade. 

 

O Sr. Leis di que obten a información directa do Ministerio, non facéndolle falta a Xunta 

de Portavoces. 

 

Di o Sr. Alcalde que Teo xa tragou con bastantes vías de alta capacidade e se se quere 

variar agora é o momento e os grupos teñen copia dese escrito. O Sr. Alcalde di que se 

vai a proceder a someter a proposta a votación. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor (6 BNG) e once votos en contra (6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda rexeitar a proposta da alcaldía relativa ao recoñecemento 
extraxudicial de créditos 2/2010, ditaminada favorablemente pola Comisión 
informativa de facenda e asuntos económicos de 25/06/2010. 
 

7º.- DITAME DA PROPOSTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO BNG, PP E PSOE DE 
APROBACIÓN DE RECORTE DE RETRIBUCIÓNS DOS CARGOS ELECTOS E 
MODIFICACIÓN DA TÁBOA DE RETRIBUCIÓNS DA BASE 45 DE EXECUCIÓN DO 
ORZAMENTO 2010 E DO ANEXO DE PERSOAL. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta conxunta dos grupos municipais do BNG, PP e 

PSOE de 25/06/2010, que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de facenda e asuntos económicos de 25/06/2010. 

 
“PROPOSTA CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO BNG, PSdeG-PSOE e PP. 

 
Visto o Real Decreto Lei 8/2010, de 20 de maio, de medidas extraordinarias para a reducción 
do déficit público así como o Acordo da Comisión Executiva da  FEMP derivada do mesmo, 
polo que se recomenda ás Entidades Locais a aplicación da citada medida, aplicando os citerios 
adoptados no Real Decreto para a reducción dos salarios de cargos electos e altos cargos da 
Administración Local. 
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Unha vez comprobado que a aplicación de dito acordo supón a reducción do 7% nas 
retribucións que ven percibindo esta Alcaldía así como do 6% nas retribucións dos restantes 
cargos electos con adicación exclusiva. 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto de data 21/06/2010. 
En cumprimento do disposto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime 
Local, 
En virtude do exporto, os grupos municipais do BNG, PSdeG-PSOE e PP, PROPOÑEN ao 
Pleno da Corporación, a adopción do seguinte ACORDO: 
1º.-Aplicar aos cargos electos do Concello de Teo que veñen percibindo retribucións por  
adicación exclusiva  as reduccións propostas no Acordo da Comisión Executiva da FEMP de 
data 25/05/2010, de xeito que as retribucións brutas anuais a percibir serían as seguintes: 

PROG CARGO ELECTO ADICACION
RET ANUAL 
FINAL 

912 ALCALDE EXCLUSIVA 44.769,16 

912 

 
CONCELLERIA URBANISMO, VIVENDA E 
INFRAESTRUCTURAS EXCLUSIVA 36.434,46 

912 
CONCELLERIA EDUCACION,IGUALDADE E 
BENESTAR EXCLUSIVA 36.434,46 

912 CONCELLEIRO PPdeG EXCLUSIVA 36.434,46 
912 CONCELLEIRO PSdeG-PSOE EXCLUSIVA 36.434,46 

  TOTAIS   190.506,98 
 
2º.-Modificar a táboa de retribucións da Base 45 de Execución do Orzamento de 2010, que 
queda redactada como segue : 

 

ADICACIÓNS EXCLUSIVAS:  

CARGO  ELECTO RETRIBUCIÓNS 

Alcalde-Presidente 44.769,16€ 

Concelleiro/a de Urbanismo, Vivenda e 

Infraestructuras 

36.434,46€ 

Concelleiro/a de Educación, Igualdade e 

Benestar 

36.434,46€ 

Concelleiro/a do PP 36.434,46€ 

Concelleiro/a do PSOE 36.434,46€ 

 
3º.-Modificar o anexo de persoal no apartado correspondente aos cargos electos, que quedaría 
como segue: 

ORZAMENTO MUNICIPAL 2010 
ANEXO DE PERSOAL 

     
Cargos electos 

Num. Programa Cargo electo Adicacións Retribucións 2010
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1 912 Alcalde- Presidente Exclusiva 44.769,16€ 

2 912 
Concelleiro/a Urbanismo, Vivenda e 
Infraestructuras Exclusiva 36.434,46€ 

3 912 Concelleiro/a de Educación, Igualdade e Benestar Exclusiva 
 

36.434,46€ 
4 912 Concelleiro/a PP Exclusiva 36.434,46€ 
5 912 Concelleiro/a PSOE Exclusiva 36.434,46€ 

TOTAL       190.506,98€ 
 
4º.-Expoñer ao público as devanditas modificacións, previa publicación do correspondente 
anuncio no BOP e no taboleiro de edictos do concello, por prazo de quince días, durante os 
cales os interesados poderán formular alegacións ou suxestións. 
Trancorrido dito prazo sen se ter formulado alegacións, a presente modificación entenderase 
definitivamente aprobada, debendo publicarse o texto íntegro da mesma no BOP. 
Teo, 25 de xuño de 2010. 
O portavoz do BNG     O portavoz do PSdeG-PSOE                O Portavoz do PP 
Rafael Sisto Edreira                Alexandre Leis Carles              Armando Blanco Martínez”  
 
 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que tendo en conta que a súa proposta xa foi presentada por urxencia no 

Pleno anterior ten que ter preferencia sobre esta. 

 

O Sr. Alcalde sinala que a orde do día corresponde á alcaldía e que existe unha 

proposta da FEMP, sendo ademáis que a proposta presentada polo Sr. Parajó ten 

variacións en relación a presentada por urxencia no pasado Pleno. O Sr. Alcalde 

explica que a moción conxunta recolle as directrices da FEMP e da FEGAMP, que se 

concreta nun 7 % á alcaldía e nun 6 % aos concelleiros con dedicación. 

 

O Sr. Blanco sinala que se quere o Sr. Parajó pode adherirse á proposta dos outros 

grupos. 

 

O Sr. Alcalde explica que a proposta do Sr. Parajó é diferente. 

 

O Sr. Parajó sinala que non lle interesa adherirse á proposta conxunta. Di que quere 

saber canto repercute o cambio na Corporación, pero non a porcentaxe, senón a 

contía. 
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O Sr. Alcalde explica que no seu caso uns cinco mil euros e no dos demais en torno a 

dous mil. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que supón que todos entenderan que 

significa o acordo da FEMP, non sendo máis que medidas exemplarizantes ante a 

situación que se está atravesando. Opina o Sr. Leis que con isto non se vai a arranxar 

a situación e anuncia o apoio do seu grupo. Refírese o Sr. Leis ao plan de aforro e plan 

de saneamento económico-financeiro sinalando que tal medida xa estaba proposta nos 

mesmos polo seu partido. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que o seu grupo presentou unha moción 

sobre a reducción de salarios, chegándose na Comisión Informativa a un acordo para 

unificala coa do BNG e para que se adherira o PSOE. Opina o Sr. Blanco que se é 

unha cousa feita pola FEGAMP e FEMP, e os grupos chegan a un acordo, deberían 

estar todos de acordo, razón pola que se unificou na Comisión e razón pola que invitou 

a adherirse ao Sr. Parajó. Opina o Sr. Blanco que se debían unificar criterios e se o Sr. 

Parajó está de acordo se debería unir. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte minutos sae do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

Di o Sr. Blanco que pode parecer que a diminución é pouca e que se podería baixar 

máis, engadindo que haberá que respetar os acordos dos órganos superiores e se hai 

que traer despois máis recortes, pois se traen.  

 

O Sr. Alcalde sinala que o seu grupo non vai a entrar na valoración das decisións da 

FEMP e FEGAMP, limitándose a aplicalas, pese a entender que non se trata de 

medidas de aforro efectivas. 

O Sr. Parajó di que o que o acordo da FEMP e FEGAMP lle parece ridículo. Opina que 

nos tempos nos que estamos, que haxa que recortar a pensionistas e funcionarios e 

que en Teo aos membros da Corporación se lles baixe 5000 euros, o que supón 

douscentos netos, lle parece unha tomadura de pelo tanto da FEMP como da 

FEGAMP, razón pola que a súa proposta era máis ambiciosa. 
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O Sr. Leis di que esta medida, ademais de ser exemplarizante, está tomada no 

conxunto do Estado Español, polo que a cifra vai a supor un montante considerable. 

Salienta o Sr. Leis que se trata de contribuir a diminución do deficit público sen 

perxuizo de que posiblemente haberá que adoptar máis medidas. 

 

Sendo as vinte e unha horas e vinte e cinco minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

O Sr. Leis di que moitas veces se di que a Administración Local ten deficiencia de 

recursos, e é certo, pero as obras que se fan en moitos concellos son absolutamente 

innecesarias, polo que o debate daría para moito. Opina o portavoz do PSOE que non 

se pode recurrir á demagoxia de que agora parece que se abre a caza dos políticos, 

dos sindicatos, etc. O sistema democrático ten que funcionar e as Administracións 

Públicas funcionan moito mellor dende que se retribúe aos cargos públicos. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen reitera que se uniron as mocións dos tres e 

que sinte que o Sr. Parajó non esté na mesma liña, engadindo que o seu grupo vai a 

apoiar o que acordou a FEMP e a FEGAMP. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dezaseis votos a favor (6 BNG, 6 PP e 4 PSOE) e unha abstención (1 Grupo Mixto-
INTEO), acorda: 
1º.-Aplicar aos cargos electos do Concello de Teo que veñen percibindo 
retribucións por  adicación exclusiva  as reduccións propostas no Acordo da 
Comisión Executiva da FEMP de data 25/05/2010, de xeito que as retribucións 
brutas anuais a percibir serían as seguintes: 

PROG CARGO ELECTO ADICACION
RET ANUAL 
FINAL 

912 ALCALDE EXCLUSIVA 44.769,16 

912 

 
CONCELLERIA URBANISMO, VIVENDA E 
INFRAESTRUCTURAS EXCLUSIVA 36.434,46 

912 
CONCELLERIA EDUCACION,IGUALDADE E 
BENESTAR EXCLUSIVA 36.434,46 

912 CONCELLEIRO PPdeG EXCLUSIVA 36.434,46 
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912 CONCELLEIRO PSdeG-PSOE EXCLUSIVA 36.434,46 

  TOTAIS   190.506,98 

 
2º.-Modificar a táboa de retribucións da Base 45 de Execución do Orzamento de 
2010, que queda redactada como segue: 

ADICACIÓNS EXCLUSIVAS:  
CARGO  ELECTO RETRIBUCIÓNS 

Alcalde-Presidente 44.769,16€ 

Concelleiro/a de Urbanismo, Vivenda e 
Infraestructuras 

36.434,46€ 

Concelleiro/a de Educación, Igualdade e 
Benestar 

36.434,46€ 

Concelleiro/a do PP 36.434,46€ 

Concelleiro/a do PSOE 36.434,46€ 

 
3º.-Modificar o anexo de persoal no apartado correspondente aos cargos electos, 
que quedaría como segue: 

ORZAMENTO MUNICIPAL 2010 
ANEXO DE PERSOAL 

     

Cargos electos 

Num. Programa Cargo electo Adicacións Retribucións 2010

1 912 Alcalde- Presidente Exclusiva 44.769,16€ 

2 912 
Concelleiro/a Urbanismo, Vivenda e 
Infraestructuras Exclusiva 36.434,46€ 

3 912 Concelleiro/a de Educación, Igualdade e Benestar Exclusiva 
 

36.434,46€ 

4 912 Concelleiro/a PP Exclusiva 36.434,46€ 

5 912 Concelleiro/a PSOE Exclusiva 36.434,46€ 

TOTAL       190.506,98€ 

 
4º.-Expoñer ao público as devanditas modificacións, previa publicación do 
correspondente anuncio no BOP e no taboleiro de edictos do concello, por prazo 
de quince días, durante os cales os interesados poderán formular alegacións ou 
suxestións. 
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Trancorrido dito prazo sen se ter formulado alegacións, a presente modificación 
entenderase definitivamente aprobada, debendo publicarse o texto íntegro da 
mesma no BOP. 
 

8º.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS 
BEIRARRÚAS E RESERVAS DE ESPAZO PÚBLICO PARA APARCADOIROS E 
MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta da Alcaldía de 11/062010, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos de 25/06/2010. 

 
“Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 
 
Considerando a existencia dunha Ordenanza Fiscal reguladora da taxa pola entrada de 
vehículos a través das beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivos, 
carga e descarga de mercaderías,  vixente neste Concello dende finais de 2004, modificada en 
2008. 
 
Considerando  a necesidade de perfeccionar o proceso de concesión de autorizacións para a 
ocupación do dominio público con vados, aparcadoiro exclusivo e carga e descarga de 
mercadorías, dotandoo de maior celeridade mediante a concesión da licenza por Resolución 
desta Alcaldía. 
 
Considerando, ademais, que no apartado da cota tributaria non se especifica o importe a pagar 
polas placas de vado, xa que se estipula segundo factura de compra, e que deberían 
cuantificarse para dar unha garantía ao contribuínte sen por elo modificar as cotas tributarias. 
 
PROPOÑO á Comisión Informativa competente por razón da materia, dictamine favorablemente 
a 2ª Modificacion da  Ordenanza Fiscal da Taxa por taxa pola entrada de vehículos a través das 
beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de 
mercadorías , someténdose a información pública de conformidade có disposto nos artigos 15 e 
seguintes do RDL 2/2004, TRLFL, por prazo de 30 días para reclamacións e suxestións. 
 
De presentarse reclamacións, se someterá a aprobación definitiva polo Pleno da Corporación. 
De non presentarse, se elevará a definitivo o texto ate entón provisional. 
 
Contra citada modificación da Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-
administrativo. 
 
Teo, 11 de xuño  de 2010. 



 

 - 29 -

O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

O Sr. Alcalde explica que a modificación consiste en atribuir a competencia á alcaldía 

coa finalidade de poder axilizar os expedientes e en introducir cal é o prezo fixo pola 

placa de vado, xa que antes non estaba precisado, recolléndose “en función da 

factura”. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, anuncia a súa abstención. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen di que como no seu momento se 

abstiveron agoran van a manter a mesma posición. O Sr. Leis di que non quere 

desaproveitar a ocación para facer unha reflexión sobre algo que se dixo. Refírese o 

Sr. Leis á separación entre o traballo político na Corporación e as publicacións e sinala 

que o traballo político é todo xa que ten que existir unha conexión entre un e outro. 

Opina o Sr. Leis que é faltar á verdade dicir que a responsabilidade de que non se 

aprobe o PXOM, os recoñecementos extraxudiciais e os orzamentos, é da oposición. 

Considera que o comportamento da oposición foi bastante exemplar e salienta que 

cando esto se comenta fora, a xente bota as mans á cabeza porque non entenden que 

ocorre en Teo. Ao Sr. Leis non lle parece de recibo a separación que fixo o Sr. Sisto, xa 

que parece que aquí teñen que ser todos bos e despois por aí facer o que queiran. Di o 

Sr. Leis que en relación á outra cuestión que dixo o Sr. Alcalde o PSOE está 

absolutamente informado do alcance da media, engadindo que é unha realidade que 

está aí e non hai máis que falar ca cidadanía. Remata o Sr. Leis anunciando a 

abstención do seu grupo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen lle pide ao Sr. Alcalde que cando diga que 

a proposta foi ditaminada favorablemente, aclare cos votos de quen. Di que cree que o 

PP abstívose, polo que van a manter a mesma postura. Lembra que cando dicían nas 

eleccións que a Teo lle ian a meter outra vía de alta capacidade, ninguen lles facía 

caso. Sinala que daquela dixo que existía un itineraio feito e que agora non sabe o que 

vai a pasar. 
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Preguntado polo Sr. Alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor (6 BNG) e once abstencións (6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto 
INTEO), acorda modificar a Ordenanza Fiscal da Taxa  pola entrada de vehículos 
a través das beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, 
carga e descarga de mercadorías , someténdose a información pública de 
conformidade có disposto nos artigos 15 e seguintes do RDL 2/2004, TRLFL, por 
prazo de 30 días para reclamacións e suxestións. 
 
De presentarse reclamacións, se someterá a aprobación definitiva polo Pleno da 
Corporación. De non presentarse, se elevará a definitivo o texto ate entón 
provisional. 
 
Contra citada modificación da Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso 
contencioso-administrativo. 

 

9º.- DITAME DA MOCIÓN DE INTEO SOBRE REDUCIÓN DE SALARIOS DOS 
CARGOS ELECTOS E ALTOS CARGOS LOCAIS. 

O Sr. Alcalde da conta da proposta de IN-TEO sobre redución de salario dos cargos 

electos e altos cargos locais de 15/06/2010 (rex. entrada nº 5.361), ditaminada 

desfavorablemente pola Comisión Informativa de facenda e asuntos económicos de 

25/06/2010, que se recolle a continuación. 

“F. Manuel Parajó Liñares, concelleiro de IN-TEO na Corporación Municipal do 
Concello de Teo, formula, para o seu debate no vndeiro pleno ordianrio, a presente 
moción en base ós motivos seguintes: 
 
1.- A ninguén lle pode pasar por alta que a sitaución económica do pais é, cando 
menos, caótica. 
 
2.- A ningún lle pode pasar por alto que a situación económica do Concello de Teo, é 
similar á do país. 
 



 

 - 31 -

3.- Todos sabemos que ós funcionarios e traballadores deste Concello se lles vai 
descontar, cando menos un 5% nos seus salarios a partires do presente mes. 
 
4.- Todos sabemos que é o momento en que os polítcos e gobernantes nos apretemos 
de verdade o cinturón, polo que propoño ó pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
A partires desta data, as dedicacións exclusivas do Alcalde e dos concelleiros de Teo, 
sofrirán as seguintes disminucións: 
Dedicación do Alcalde       20% 
Dedicacións dos concelleiros do equipo de goberno   20% 
Dedicación do Concelleiro do PP      25% 
Dedicación Concelleira do PSOE      25% 
 
Do mesmo xeito, disminuirase nun 10 % as dietas que se pagan ós concelleiros por 
asistencias a plenos, comisións, mesas de contratación e tribunais. 
 
Teo, 15 de xuño de 2010” 
 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), D. Manuel Parajó 

Liñares. 

 

O Sr. Parajó sinala que xa defendeu antes a proposta. 

 

Aberta a quenda de intervencións, o portavoz do PSOE, Sr Leis, sinala que non ten 

nada que dicir. 

 

O Sr. Alcalde anuncia o voto en contra do seu grupo. 

Preguntado polo Sr. Alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
un voto a favor (1 Grupo Mixto-INTEO), dez votos en contra (6 PSdeG-PSOE e 4 
BNG) e seis abstencións (6 PP), acorda rexeitar a proposta de IN-TEO sobre 
redución de salario dos cargos electos e altos cargos locais de 15/06/2010 (rex. 
entrada nº 5361). 
 
Antes de entrar no punto décimo da orde do día o Sr. Alcalde pide que conste en acta a 

aprobación do PXOM, por Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
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Infraestruturas, de 4 de xuño de 2010, publicada no DOGA o 15 de xuño, estando 

agora pendente a súa entrada en vigor coa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 

10º.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE A SUBA ELÉCTRICA. 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. Armando Blanco. 

 

O Sr. Blanco da conta da moción do seu grupo de 18/06/2010, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 

asuntos económicos de 25/06/2010. 

“MOCIÓN SOBRE A SUBA ELÉCTRICA 
 
O Grupo Municipal Popular, ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais presenta ante o Pleno da 
Corporación municipal esta moción, con base nos motivos e consideracións desenvolvidos na 
seguinte 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio prepara unha nova suba eléctrica despois de ter 
encarecido en máis dun 26% o recibo do usuario medio nos últimos 30 meses. O pasado mes de 
xaneiro a suba representou incrementos do 2.6% nos prezos do kw de potencia contratada e de 
kw consumidos. Segundo os datos de Eurostat, desde o ano 2004, a electricidade subiu un 
50.2%, o que sitúa a España no ránking dos prezos máis elevados da UE superando a media. 
 
O que o Ministerio de Industria vén de propoñer á Comisión Nacional de Enerxía (CNE), é un 
aumento do 10% nas peaxes de acceso, o que inevitablemente se traducirá nun incremento 
similar no termo da potencia, o que suporá un novo golpe á debilitada economía dos fogares. 
 
Esta suba prodúcese nun momento nefasto, en plena crise económica e co aumento do IVE do 
16% ao 18% no próximo mes, o que evidencia que o Ministerio de Industria, Turismo e 
Comercio antepón os intereses das eléctricas fronte aos dos consumidores. Se ben as grandes 
industrias consumidoras do fluído non padecerán as graves repercusións desta suba, os fogares, 
as pequenas e medianas empresas, traballadores autónomos e comerciantes soportarán nas súas 
carnes os perniciosos efectos desta suba. É dicir, as empresas de menores dimensións, que 
representan máis do 85% da estrutura empresarial galega, e as familias son as que sufrirán de 
maneira particular o incremento dos custos de enerxía. 
 
Na nosa comunidade, hai máis dun millón e medio de consumidores domésticos, dos cales 1 250 
000 estarían ligados á Tarifa de Ultimo Recurso (TUR), o que significa que padecerían un 
incremento nos recibos de polo menos o 4%, ao que cómpre engadir a suba do IVE en 2 puntos. 
 
Na práctica, e por termo medio, pódese dicir que o incremento anual será da orde de 45 euros 
para unha familia media galega, o que reflicte ás claras que o recibo da luz ten un 
comportamento alcista inxustificado e fóra do razoable. 
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Por todo isto, o Grupo Municipal Popular do Concello de Teo somete á consideración do Pleno 
da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. 
 
PROPOSTA DE ACORDOS: 
 
1. Instar ao Goberno do Estado para que, en consideración co contemplado na parte expositiva 

desta moción, non se proceda a subir a tarifa da factura eléctrica en España, do xeito que 
vén sendo anunciado polo Ministerio de Industria Turismo e Comercio. 

2. Que se dea traslado deste acordo ao presidente do Goberno, aos voceiros parlamentarios 
nas Cortes, ao presidente da Xunta e ao Parlamento de Galicia”. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di 

que está de acordo coa moción. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que o desconcerto do seu grupo ao ter lugar 

unha rolda de prensa no se que se dixo que se chegar a un acordo sobre o tema. O Sr. 

Leis dílle ao Sr. Blanco que arriba ao mellor lle dan un tirón de orellas. 

 

O Sr. Blanco explica que se trata dunha moción de partido xa estaba preparada e que 

non lle van a dar para atrás. 

 

O Sr. Alcalde anuncia a abstención do BNG polas mesmas razóns expostas polo 

PSOE, engadindo que en todo caso non están en contra, nin a favor da suba, senón de 

conxelala como parece ser que se acordou. 

 
Preguntado polo Sr. Alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
sete votos a favor (6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO), catro votos en contra (4 PSOE) e 
seis abstencións (6 PP), acorda: 
1.- Instar ao Goberno do Estado para que, en consideración co contemplado na 
parte expositiva desta moción, non se proceda a subir a tarifa da factura eléctrica 
en España, do xeito que vén sendo anunciado polo Ministerio de Industria 
Turismo e Comercio. 
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2.- Que se dea traslado deste acordo ao presidente do Goberno, aos voceiros 
parlamentarios nas Cortes, ao presidente da Xunta e ao Parlamento de Galicia. 
 
11º.- MOCIÓNS. 

Antes de entrar no punto décimo segundo da orde do día relativo a rogos e preguntas, 

o Sr. Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 

 
12º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (INTEO). 
O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó formula os/as seguintes rogos e 

preguntas: 

1.- Di o Sr. Parajó que ia a dar conta do tema do PXOM pero que xa o fixo o Sr. 

Alcalde. 

2.- Sinala o Sr. Parajó que o outro díxolle ao Sr. Fernández o tema das cunetas e as 

herbas e que en Calo, para a súa sorpresa, non quedou todo limpo antes das festas. 

 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
Os concelleiros do PSOE formulan os seguintes rogos e preguntas: 

1.- O Sr. Leis di que dende fai uns días se están a facer polo Concello de Teo en 

Parque Montouto unhas obras dun peche de fincas propiedade de veciños de Santiago. 

Di que por parte dos veciños de Parque Montouto hai dúbidas de si eso se pode pechar 

ou non. Supón o Sr. Leis que esto se estará facendo de acordo coa contraprestación 

que fixeron os veciños de Santiago en relación á cesión. A estes efectos o Sr. Leis 

formula as seguintes preguntas: 

- Existe algún convenio asinado cos veciños afectados? 

- Se as obras contan con algún proxecto ou aprobación polo Concello de Santiago, 

entendendo que este é o competente? 

- Cal é a cantidade total dos gastos que supón a obra? 
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O Sr. Sisto explica que existe un compromiso con eles para facer ese peche, non 

resultando agora posible dicir cál é o coste, comprometéndose en todo caso á 

trasladarllo ao Sr. Leis. Di o Sr. Sisto que hai que partir de que se trata dun territorio de 

fronteira e que estes acaban sendo territorios de desolación porque ninguén asume 

responsabilidades. Explica o Sr. Sisto que están dispostos a chegar ao límite admisible 

para que deixe de ser un territorio de desolación. Salienta o Sr. Sisto que o Concello de 

Santiago ten coñecemento da actuación e tratándose do permiso aclara que o 

arquitecto a única condición que puxo foi que non fora opaco porque senón habería 

que retranquear. 

 

Di o Sr. Leis que os peches en rústico implican a necesidade dunha autorización que 

supón será do Concello de Santiago. 

 

O Sr. Sisto resposta que se trata dun tema que levan os técnicos municipais. 

 

O Sr. Alcalde explica que o problema dos lindes tamén se deu co tema do arranxo da 

estrada, engadindo que existe un beneficio público e que o Sr. Leis o debe saber 

porque vive alí. 

 

O Sr. Leis di que algún permiso terá que existir, de Concello ou de Teo, e que foron os 

veciños a falar con el e lle amosaron o seu desacordo coa obra, independentemente de 

que a contraprestación foi lamentable, provocándosea a día de hoxe moitísimas 

accidentes, sen olvidar a insuficiencia das prazas de aparcamento. 

 

O Sr. Alcalde di que iso non foi o que lles trasladou a comunidade de veciños de 

Parque Montouto, concretamente a Asamblea da agrupación. O Sr. Alcalde salienta 

que todo é mellorable, pero que se fixo alí un importante investimento. 

 

O Sr. Blanco di que el non foi por alí e pregunta quen son os mebros do equipo de 

goberno para pechar unha entrada a unha finca. 

 

O Sr Sisto responde que non está no peche da finca. 
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O Sr. Blanco di que pechan por un lado da beiravía as fincas que veñen de Santiago de 

Compostela. 

 

O Sr. Sisto resposta afirmativamente. 

 

O S. Blanco pregunta quenes son os membros do equipo de goberno para facer isto. 

 

O Sr. Sito invita ao Sr. Blanco para que vaia por alí, o mire e despos fale. 

 

O Sr. Blanco pregunta se hai autorización dos propietarios das fincas ou do Concello 

de Santiago. 

 

O Sr. Sito di que iso xa se contestou ao Sr. Leis. 

 

O Sr. Blanco di que ira por alí para ver que pasa, pregunta quen son os membros do 

equipo de gobenro para pechar unha síada á estrada. 

 

O Sr. Sisto aclara que non está pechada ningunha saída. 

 

O Sr. Blanco dille ao Sr. Leis que conta co seu apoio para este tema. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha horas e cincuenta e 

cinco minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a 

presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 
      O Alcalde                  A Secretaria 
 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  10/2010 
 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 
 

- 28 XULLO DE 2010 – 
 
Na Casa do Concello, a vinte e oito de xullo de dous mil dez, reúnense en primeira 
convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 
a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a 
sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 
convocados/as. 
 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  
Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 
D.ª Carmen Diéguez González 
D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 
D. Andrés Fernández Martínez 
D. Ángel M. Rey Martínez 
D. Armando U. Blanco Martínez 
D. Antonio Castroagudín Valladares 
D. Juan Bautista Aller Suárez 
D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 
D. Manuel Mata Iglesias 
D. Alexandre Leis Carlés 
D. Carlos Rego Jorge 
D.ª Sandra Riveiro Carro 
D. Manuel José Rama Lesta 
D. F. Manuel Parajó Liñares 
Non asiste, previa excusa: 
D.ª Sara Josefina Currás Rey 
 
Secretaria Xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 
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ORDE DO DÍA 
1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 04.05.2010, 26.05.2010 e 
30.06.10. 
2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  470/10 Á 588/10). 
3º.- DICTAME DA MOCIÓN DO BNG SOBRE OS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
DA XUNTA DE GALICIA. 
4º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA PROCEDER Á ELECCIÓN E 
NOMEAMENTO DE XUÍZ DE PAZ DE TEO. 
5º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE O REAL DECRETO DO CARBÓN. 
6º.- MOCIÓNS. 
7º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto, pasando a 

estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os 

seguintes: 

 
1º.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 04.05.2010, 26.05.2010 e 
30.06.10. 

Acta da sesión extraordinaria do día 04 de maio de 2010. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 04/05/2010. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 

unanimidade dos presentes. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 26 de maio de 2010. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 26/05/10. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 

unanimidade dos presentes. 
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Acta da sesión ordinaria do día 30 de xuño de 2010. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 30/06/10. 

 

Intervén a concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida, quen sinala que na páxina 33, 

cando se recolle a votación do acordo hai un erro, xa que se refire a “seis abstencións 

(6 PP)”, cando debería ser “seis abstencións (6 BNG)”. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade dos presentes, a acta do 30/06/2010, coa corrección advertida. 

 

2º.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  470/10 Á 588/10). 
 
O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 25 xuño ata o 

22 de xullo de 2010, que comprenden os números 470 á 588, indicando que están a 

disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o 

desexan. 

 
O Pleno da Corporación dase por enterado. 
 
3º.- DICTAME DA MOCIÓN DO BNG SOBRE OS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
DA XUNTA DE GALICIA. 
O Sr. Alcalde da conta da moción do BNG de 12/07/2010 (rex. entrada nº 6485, de 

19/07/2010) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de desenvolvemento local, transporte, turismo, emprego e participación 

veciñal de 22/07/2010, cos votos a favor do BNG, en contra do PP e coas abstencións 

do PSOE e o Grupo Mixto (IN-TEO), decidindo, en virtude do empate, o voto de 

calidade do Presidente da Comisión Informativa. 

    
“MOCIÓN EN RELACIÓN COS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DA XUNTA DE GALIZA 
 
Exposición de motivos 
A Resolución do 22 de febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Promoción do Emprego, daba conta das 
axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2008 que estabelecía as bases que 
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regulaban, para o exercicio do ano 2009, as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través 
dos programas de cooperación, no ámbito de colaboración coas entidades locais e cos órganos e 
organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, 
e se procedía á súa convocatoria (tal como reflicte o Diario Oficial de Galiza nº 7, do 12 de xaneiro de 
2009), baixo o título de programas de cooperación con entidades locais: subvencións para a contratación 
de traballadores e traballadoras desempregados para a realización de obras ou servizos de interese xeral 
e social. 

Analizado o reparto constátase unha falta de proporcionalidade, observando unha discriminación das 
persoas desempregadas en función da cor de quen goberne o concello onde están inscritas e constatando 
que a distribución das axudas foron feitas dun xeito discrecional e partidista, prexudicando a veciños e 
veciñas que gozan de gobernos distintos ao partido que sustenta a Xunta da Galiza. 

Esta circunstancia pon de manifesta a patrimonialización da administración poñéndoa ao servizo do 
partido que ostente o goberno, prexudicando gravemente a veciños e veciños de moitos concellos, sen 
respectar o comportamento básico dun exercicio democrático e un incumprimento das bases que recollía a 
Orde, ademais de vir a recuperar vellas prácticas botadas abaixo polo anterior goberno da Xunta de 
Galiza. 

Ao mesmo tempo, constatamos como non se teñen en conta os criterios recollidos nunha Orde destinada 
ao fomento de emprego local polos concellos, á integración laboral da xuventude, á igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres e á mellora da empregabilidade das persoas desempregadas;  
deturpando eses obxectivos e malversando os recursos públicos en función do interese partidista, como se 
pode comprobar en concellos cunha alta taxa de desemprego que non recibe ningunha axuda cando 
outros reciben recursos desproporcionados. 

Dada a situación de crise pola que estamos atravesando, a utilización de fondos públicos para combater o 
paro, debe adecuarse en función de parar esta sangría e aproveitar a oportunidade para mellorar as 
capacidades profesionais das persoas que, ao quedarse sen emprego, non teñen a oportunidade de poder 
traballar. 

Polo tanto, compre racionalizar o uso destes recursos e sentar unhas bases mínimas para corrixir estas 
actuacións, realizando un reparto de fondos dos programas de cooperación de xeito equilibrado. 
Consecuentemente, proponse ao Pleno a aprobación do seguinte 

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza a que, de acordo coa FEGAMP, se estabelezan unhas bases que garantan un 
reparto xusto dos fondos dos programas de cooperación destinados aos concellos, recollendo os 
seguintes criterios: 

• Estabelecer un módulo mínimo por concello ao obxecto de poder dotar a todos e cada un deles da 
oportunidade de instrumentar políticas de emprego locais. 

• O reparto do resto dos fondos terá en conta o número de persoas paradas rexistradas a finais do 
ano anterior, a media do desemprego nos últimos cinco anos e a perda de poboación. 

• Todas as obras ou servizos que se realicen deberán ser de interese xeral e social e competencia 
propia do concello e executadas por el mesmo, dirixidas ás persoas desempregadas na súa 
totalidade, que permita mellorar a formación e a práctica profesional destas persoas. 
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• Que antes de proceder á concesión das axudas e subvencións, se publiquen os criterios técnicos 
de avaliación e selección de proxectos. 

Teo, 12 de xullo de 2010” 
 
 

O Sr. Alcalde da conta de que existiron moitas críticas no reparto anterior, resultando 

agora que as críticas son máis duras porque non están claros os criterios de reparto, 

saíndo máis perxudicados os Concellos cunha cor política distinta da da Xunta, 

tratándose ademais de diferenzas importantes. Di que resumidamente cabe salientar 

que as porcentaxes son claramente discriminatorias, xa que fronte ao 5,73 % dalgúns 

Concellos, outros, como Teo, so chegan ao 0,46 %. Trátase dunha Comarca que serve 

como exemplo, pero podería aplicarse ao resto do país. Remata o Sr. Alcalde 

sinalando que un desempregado do Concello de Teo ten os mesmos dereitos a ser 

contratado que un desempregado doutro Concello.  

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que se está estrenando un Salón de Plenos novo, nun Concello tamén case 

novo e que, xa non polos concelleiros senón polos traballadores do Concello, lle 

extrana que non se puxera aire acondicionado. Opina que é totalmente inxusto que non 

se aproveite a obra para metelo, pensando sobre todos nos traballadores. Lembra que 

no seu momento se dixo que costaría oitenta mil euros, existindo incluso algunha 

reunión dos portavoces, sendo en todo caso claro que nun Concello novo é inadmisible 

que non haxa aire acondicionado. 

 

O Sr. Alcalde explica que no proxecto orixinal non aparecía o aire acondicionado, 

sendo polo tanto preciso un modificado de oitenta mil euros, orzamento demasiado alto 

para afrontalo con fondos propios. Di o Sr. Alcalde que en todo caso, dende o punto de 

vista da sanidade pública, ten as súas dúbidas sobre o aire acondicionado nos edificios 

públicos, engadindo que en todo caso se recolle a suxestión. 

 

O Sr. Parajó di, tratándose da moción, que xa na Comisión Informativa dou unha serie 

de explicacións que vai a repetir. Opina que sempre se ve a palla no ollo cando lle 

afecta a un e non cando lle afecta a outros. No informe do Valedor do Pobo se di que o 
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Concello de Teo no 2007 foi o que menos subvencións recibiu de entre os Concellos de 

máis de 10.000 habitantes. Opina o Sr. Parajó que agora é bonito dicir que non 

mandan traballadores cando os do BNG cando gobernaban non mandaban un duro e 

non se recibía aos membros do goberno de Teo nin ao Sr. Alcalde. Na Deputación os 

do PSOE danlle aos do PSOE e os do BNG danlle aos do BNG. Opina o Sr. Parajó que 

esto non debería ser así e que debería ser como no POS, dando unha cantidade fixa 

para cada Concello, en función do número de habitantes. 

 

Sendo as vinte horas e vinte minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro do PP, Sr. 

Castroagudín. 

 

O Sr. Parajó remata sinalando que isto pasa co PP, co PSOE e en xeral cos que 

estean mandando. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que algunhas afirmacións do Sr. Parajó non 

son así de exactas porque na decisión da Consellería de Traballo existen algunha 

modificacións que non pasaron polo Consello Galego de Relacións Laborais. Di que se 

trata de modificacións de criterios en base á arbitrariedade engadindo que o PSOE ten 

unha moción alternativa que prácticamente coincide coa do BNG, con algún matiz. 

 

Sendo as vinte horas e vinte e catro minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do 

PP, Sr. Castroagudín 

 

O Sr. Leis explica que para o seu grupo é fundamental que o desemprego sexa o 

criterio base, debendo así primar a media de desempregados dos últimos cinco anos, 

asignándose ao resto dos criterios unha puntuación pequena, nun reparto dun 90 % ao 

criterio do desemprego e un 10 % aos demais, xa que o mesmo responde á filosofía 

dos programas de cooperación. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di estar de acordo co exposto polo Sr. 

Parajó. Opina que o critero que se segue é o normal, tratándose do criterio dos do BNG 

e do PSOE que son os que puxeron as pautas e son polo tanto os que deberían 

rectificar e non os do PP.  
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen di que podería asumir parte dos 

argumentos do Sr. Parajó aínda que se os partidos políticos se sentían discriminados 

poderían ter presentado unha moción do tipo da que se presenta agora, 

argumentándoo, tendo se así fora o apoio do BNG, considerando o Sr. Sisto que outro 

tipo de actitudes de defensa son inxustificables. Pregunta o portavoz do BNG como se 

pode xustificar que a un Concello como Boqueixon se lle den dezaseis traballadores, 

catro por seis meses e doce por un ano, e a un Concello como Teo, seis, catros por 

seis meses e dous por tres. Opina que isto é inxustificable, resultando claro se se miran 

os criterios, como o da poboación, xa que fronte aos 4.493 habitantes de Boqueixon, 

Teo conta con 19.202, e como o do número de parados, posto que fronte aos 279 de 

Boqueixon, están o 1.269 de Teo, sendo polo tanto preciso que se explique en base a 

qué criterios se fai tal discriminación. Tratándose da proposta do PSOE o Sr. Sisto di 

que se podería correxir e poñer que se tivera en conta a media do desemprego nos 

últimos cinco anos e “outros criterios como a poboación.” Explica o Sr. Sisto que se 

trata dunha moción a nivel nacional e que existirá sitios onde o critero da poboación 

sexa importante. 

 

O Sr. Alcalde di que o Sr. Parajó cos seus argumentos está avalando que se produzan 

as diferenzas existentes, cando un desempregado de Teo ten os mesmos dereitos que 

un doutro sitio, engadindo que os números están aí, que cantan e son evidentes. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di 

que o que está claro é que o que di é verdade por moito que o Sr. Sisto intente dar 

argumentos ou cifras, sendo diferente que él esté de acordo con esa forma de actuar. 

Remata o Sr. Parajó sinalando que sabe ben que o que necesitan os parados de Teo e 

doutros sitios é traballar. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que hai que falar do que se está tratando e 

non confundilo con outras cousas. Explica que existe unha Orde do bipartido e que a 

Consellería modificou a Orde cunha transgresión legal evidente porque a modificación 

non se someteu ao Consello Regulador de Relacións Laborais. Reitera que se debe 

fixar como criterio fundamental a media de desempregados dos últimos cinco anos 
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porque a perda de poboación non está relacionado co espíritu dos programas de 

cooperación e ao Concello de Teo non lle afectaría. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que o seu grupo non vai a apoiar a 

moción e que eles o que queren é que todo o mundo traballe. Espera que en todo caso 

na reunión que se vai a celebrar sobre o tema se arranxe algo aínda que o seu grupo 

non está de acordo coa moción. 

 

O Sr. Sisto explica que, á vista da emenda do PSOE, na proposta de acordo, no punto 

segundo, podería eliminarse a referencia ao criterio da poboación, quedando pois coa 

seguinte redacción “O reparto do resto dos fondos terá en conta o número de persoas 

paradas rexistradas a finais do ano anterior e a media do desemprego nos últimos 

cinco”. 
 

O portavoz do PSOE,  Sr. Leis, amosa a súa conformidade ao respecto. 

 

O Sr. Parajó di que lle gostaría facer unha emenda de xeito que onde se di “Instar á 

Xunta de Galiza” se engada “e á Deputación da Coruña”, e que así apoiaría a moción. 

 

O Sr. Sisto di que o Sr. Parajó se quere pode facer outra moción, tendo nese caso o 

compromiso de que se presenta números que xustifiquen a discriminación e fai o 

mesmo traballo, o BNG a vai a apoiar, debéndose  ademais ter en conta que os 

programas de cooperación son da Xunta de Galiza. 

 

O Sr. Parajó pregunta se non existen programas de cooperacion na Deputación. 

 

Respostando negativamente o Sr. Sisto. 

 

O Sr. Parajó di que non fai falla discutir máis pois xa quedou claro o que se quería con 

esta moción. 

 

O Sr. Alcalde pide que se respeten as quendas. 
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O Sr. Sisto explica que a moción é para o que é, quedando clara a discriminación, de 

xeito que se o Sr. Parajó cree que existe discrimación noutros ámbitos e o demostra o 

BNG, e probablemente o PSOE, non terán problema en apoialo. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 BNG e 4 PSOE) e seis votos en contra (5 PP e 1 Grupo Mixto 
–IN-TEO), acorda: 

• Estabelecer un módulo mínimo por concello ao obxecto de poder dotar a 
todos e cada un deles da oportunidade de instrumentar políticas de 
emprego locais. 

• O reparto do resto dos fondos terá en conta o número de persoas paradas 
rexistradas a finais do ano anterior e a media do desemprego nos últimos 
cinco anos. 

• Todas as obras ou servizos que se realicen deberán ser de interese xeral e 
social e competencia propia do concello e executadas por el mesmo, 
dirixidas ás persoas desempregadas na súa totalidade, que permita 
mellorar a formación e a práctica profesional destas persoas. 

• Que antes de proceder á concesión das axudas e subvencións, se 
publiquen os criterios técnicos de avaliación e selección de proxectos. 

 
 
4º.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA PROCEDER Á ELECCIÓN E 
NOMEAMENTO DE XUÍZ DE PAZ DE TEO. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 19/07/2010 que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de presidencia de 22/07/2010, 

cos votos a favor do BNG e do PSOE e coas abstencións do PP e do Grupo Mixto (IN-

TEO). 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

Considerando que de acordo co escrito da Secretaría de Goberno do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia de 26 de marzo de 2010 (rex. entrada nº 2786, de 05/04/2010), 
mediante Providencia da Alcaldía de 06/05/2010 iniciouse expediente para a elección 
de Xuíz de Paz titular de acordo co previsto na normativa aplicable. 
Considerando que mediante Resolución da Alcadía de 14/05/2010 (nº 323/2010) 
aprobouse a convocatoria pública para cubrir a vacante de Xuíz de Paz titular do 
Concello de Teo conforme as bases incorporadas ao expediente, debéndose proceder 
á publicación da convocatoria pública mediante a súa publicación no BOP da Coruña e, 
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mediante edictos, no taboleiro de anuncios do Concello, no Xulgado Decano de 
Primeira Instancia e Instrucción de Santiago e no propio Xulgado de Paz.  
Considerando que dando cumprimento á citada Resolución, a convocatoria pública foi 
obxecto de publicación no BOP de data 09/06/2010 (nº 107), fixado no taboleiro de 
edictos do Concello de Teo, do Xulgado de Paz de Teo e do Xulgado Decano de 
Primeira Instancia e Instrución de Santiago. 
Considerando que, durante o prazo habilitado ao efecto, presentáronse solicitudes 
polas persoas que se relacionan a continuación: 
- D.ª Rosa Gómez Limia - 16/06/2010 (rexs. entrada nºs 5.385 e 5386) 
- D.ª Raquel Vázquez Devesa – 21/06/2010 (rex. entrada nº 5.611) 
- D. Alejandro González Vázquez – 25/06/2010 (rex. entrada nº 5.773) 
- D. Juan Carlos Ulla Otero - 25/06/2010 (rex. entrada nº 5817) 
- D.ª Mª. Angélica Blanco Fernández -26/06/10 (rex. entrada nº 5.819) e 28/06/2010 ( 
rex. entrada nº 5829) 
Considerando que, unha vez revisada a documentación e subsanadas as deficiencias 
observadas na mesma, os cinco interesados axústanse as bases que rexen a 
convocatoria, reunindo as condicións legalmente establecidas. 
Visto o informe de Secretaría e Intervención de 14/05/2010, incorporado ao expediente. 
Visto os disposto na Lei orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder xudicial (LOPX), Lei 
39/1988, do 28 de decembro, de Demarcación e Planta xudicial (PDPX) e Regulamento 
3/1995, de 7 de xuño, dos Xuíces de Paz (RXP), proponse ao Pleno a adopción do 
seguinte acordo: 
Primeiro.- Proceder á elección do Xuíz de Paz tiular do Xulgado de Paz de Teo 
mediante un proceso aberto, no que se efectúe unha votación nominal na que cada un 
dos concelleiros/as da Corporación, previo chamamento efectuado pola Alcaldía, 
manifeste o/a candidato/a que elixe para ser nomeado para o cargo. 
No caso de que na primeira votación ningún dos candidtos/as acade a maioría 
absoluta, procederase realiza unha segunda votación entre os/as dous/dúas 
candidatos/as que obtiverano maior número de votos na primeira. 
Segundo.- Nomear Xuíz/a de Paz titular o/á candidato/a que, segundo o recollido no 
aprtado anterior, acade a maioría absoluta do número legal de votos da Corporacón. 
Terceiro.- Remitir o presente ao Xulgado Decano de primeira instancia e instrución de 
Santiago, para que o eleve á Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, para o seu coñecemento e efectos oportunos. 

En Teo, a 19 de xullo de 2010 
Martiño Noriega Sánchez”  

 
 

O Sr. Alcalde explica que o BNG considera que a persoa máis idónea para ocupar o 

cargo é D.ª Rosa Gómez Limia, xa que o seu curriculum e a súa traxectoria a fan 

acreedora de convertirse na Xuíza de Paz do Concello de Teo. O Sr. Alcalde di que 

tampouco lle gostaría abrir un debate neste tema porque todos/as os candidatos/as 

merecen o máximo respecto aínda que o BNG pense que Rosa é a persona idónea. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que se se miran os curriculums nos atopamos con que o posto de Xuíz de 

Paz é máis ben algo relacionado co dereito. Salienta que non ten nada en contra dos 

demais candidatos pero que por obrigación e por devoción o seu voto vai a ser para a 

persoa que foi con el nunha lista, D.ª Angélica Blanco. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen pide que conste en acta o recoñecemento 

do traballo realizado durante todos estes anos polo anterior Xuíz de Paz, D. Jesús 

Naveira Pequeno. O Sr. Leis manifesta o respeto do seu grupo por todos os/as 

candidatos/as e a ledicia porque o grupo de goberno coincida co criterio do PSOE en 

canto ao apoio a D.ª Rosa Gómez Limia. Considera o Sr. Leis que son moitas as 

razóns polas que resulta a persoa idónea, ao reunir todas as condicións que precisa o 

posto, pola súa condición de muller, o seu compromiso coa igualdade e polo seu 

acreditado curriculum. Opina o Sr. Leis que o posto venlle a D.ª Rosa Gómez como 

anel ao dedo, estando seguro de que o vai a desempeñar con eficacia e igualdade. 

 

O Sr. Alcalde sinala que, habida conta das indicacións da Secretaría, tendo en conta a 

relación de parentesco do portavoz do PP, Sr. Blanco, cunha das candidatas, este 

concelleiro debería ausentar do salón de Plenos durante a deliberación e votación 

deste asunto. 

 

Sendo as vinte horas e corenta e sete minutos, abandona o Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, D. Armando Blanco. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, quen agradece os servizos prestados 

ao anterior Xuíz de Paz, desexándolle moita saúde. Anuncia o Sr. Castroagudín que os 

membros do seu grupo van a votar a D.ª Angélica Blanco. 

 

O Sr. Alcalde di que o BNG quere adherirse ao recoñecemento posto de manifesto 

polos demais grupos en relación aos servizos prestados polo Sr. Naveira durante máis 

de trinta anos. 
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O concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. Parajó, amosa o seu recoñecemento ao 

traballo realizado polo Sr. Naveira desexándolle que Deus lle de saúde. 

 

Preguntado polo Sr. Alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións. 

 

A continuación, de acordo co exposto, o Sr. Alcalde sinala que se vai a procéder á 

elección do Xuíz/a de Paz titular do Xulgado de Paz de Teo mediante un proceso 

aberto, no que se efectúará unha votación nominal na que cada un dos concelleiros/as 

da Corporación, previo chamamento da alcaldía, manifeste o/a candidato/a que elixe 

para ser nomeado para o cargo. Lémbrase que, no caso de que na primeira votación 

ningún dos/as candidatos/as acade a maioría absoluta, procederase a realizar unha 

segunda votación entre os/as dous/dúas candidatos/as que obtiveran o maior número 

de votos na primeira. 

 

De acordo co exposto o Sr. Alcalde procede a efectuar o chamamento individualizado 

dos/as concelleiros/as, co seguinte resultado: 

- D. F. Manuel Parajó Liñares -  D.ª Mª. Angélica Blanco Fernández 

- D. Juan Bautista Aller Suárez - D.ª Mª. Angélica Blanco Fernández 

- D. Manuel Mata Iglesias - D.ª Mª. Angélica Blanco Fernández 

- D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez - D.ª Mª. Angélica Blanco Fernández 

- D. Antonio Castroagudín Valladares - D.ª Mª. Angélica Blanco Fernández 

- D.ª Sandra Riveiro Carro - D.ª Rosa Gómez Limia 

- D. Carlos Rego Jorge - D.ª Rosa Gómez Limia 

- D. Alexandre Leis Carlés - D.ª Rosa Gómez Limia 

- D. Manuel José Rama Lesta - D.ª Rosa Gómez Limia 

- D. Andrés Fernández Martínez - D.ª Rosa Gómez Limia 

- D. Ángel M. Rey Martínez - D.ª Rosa Gómez Limia 

- D.ª Mª do Carme Hermida Gulías - D.ª Rosa Gómez Limia 

- D. Rafael Sisto Edreira - D.ª Rosa Gómez Limia 

- D.ª Carmen Diéguez González - D.ª Rosa Gómez Limia 
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A continuación o Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, manifesta o seu voto a favor 

de D.ª Rosa Gómez Limia. 

 
Realizada a votación, o resultado é o que seguinte: 
1.- D. Rosa Gómez Limia - 10 votos  
2.- D.ª Angélica Blanco Fernández - 5 votos 

3.- D.ª Raquel Vázquez Devesa – 0 votos 

4.- D. Alejandro González Vázquez – 0 votos 

5.-  D. Juan Carlos Ulla Otero – 0 votos 
 
De acordo coa proposta da alcaldía e coa votación realizada, o Pleno da 
Corporación, co quorum da maioría absoluta do número legal dos seus membros 
(10 votos), acorda nomear Xuíza de Paz titular a D.ª Rosa Gómez Limia, con D.N.I. 
12.656.016-J, como candidata que acadou a maioría absoluta do número legal de 
votos da Corporación. 
 
O presente acordo deberá remitirse ao Xulgado Decano de primeira instancia e 
instrución de Santiago, para que o eleve á Sala de Goberno do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, para o seu coñecemento e efectos oportunos. 
 

Sendo as vinte horas e cincuenta e dous minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, D. Armando Blanco. 
 
5º.- DICTAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE O REAL DECRETO DO CARBÓN. 
O Sr. Alcade cede a palabra ao portavoz do PP, D. Armando Blanco. 

 

O Sr. Blanco da conta da moción do seu grupo de data 16/07/2010 (rex. entrada nº 

6459), ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de presidencia de 

22/07/2010, que se recolle a continuación. 

 
“MOCIÓN SOBRE O REAL DECRETO DO CARBÓN 
 
O Grupo Municipal Popular, ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais presenta ante o Pleno da 
Corporación municipal esta moción, con base nos motivos e consideracións desenvolvidas na 
seguinte 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
O pasado mes de febreiro, o Goberno central aprobou un Real decreto para primar o consumo de 
carbón nacional, unha medida de dubidosa legalidade por vulnerar a normativa reguladora do 
mercado eléctrico español e establecer axudas de estado incompatibles coa normativa comunitaria, 
así foi recoñecido por solventes informes emitidos pola Comisión nacional da Enerxía e pola 
Comisión Nacional da Competencia. 
 
Con todo iso, este Real decreto foi publicado no BOE e non logrou entrar en vigor por estar 
condicionada a súa vixencia ao pronunciamento da Comisión Europea sobre a súa compatibilidade 
coa normativa comunitaria. 
 
O Goberno galego manifestou a súa negativa a este na Comisión nacional da Enerxía, chegando a 
pedir no Pleno do Consello Consultivo de Hidrocarburos a súa derrogación expresa. 
 
O Real decreto, pendente da súa revisión pola Unión Europea, podería ser aprobado definitivamente 
este mesmo mes, xa que o Goberno do Estado pretende que este pronunciamento da Comisión 
Europea se produza sen que sexan escoitadas as partes afectadas e prexudicadas, polo que o 
Goberno de Galicia solicitou formalmente ao vicepresidente da Comisión  Europea a incoación do 
procedemento formal de investigación con arranxo ao artigo 108.2 do Tratado de Funcionamento da 
Unión Europea, para o efecto de que antes de que a Comisión tome unha decisión escoite aos 
afectados. 
 
No suposto de que esta normativa estatal entrara en Vigo tería unha clara consecuencia, a condena 
de boa parte do sector enerxético galego, especialmente das centrais térmicas de Meirama e As 
Pontes, e os ciclos combinados das Pontes e de Sabón. 
 
Esta condena traerá como consecuencia unha seria ameaza para a supervivencia de 2000 postos de 
traballo para as comarcas das Pontes e Cerceda. 
 
Ademais, o “efecto dominó” de dita medida prexudicará as actividades portuarias da Coruña e 
Ferrol, as cales dependen en gran medida das descargas de carbón de importado.  
 
Ao primar o carbón nacional, cuxas explotacións foron consideradas ineficientes por non ser 
rendibles por todo o sector enerxético español, discriminarase de forma notable a aquelas industrias 
que apostaron pola innovación tecnolóxica mediante investimentos que posibilitaron substituír a 
queima de lignito pola hulla de importación, máis barata pero, sobre todo, menos contaminante. 
 
O Goberno español, que nos últimos anos destinou 6000 millóns de euros a primar o consumo de 
carbón contaminante ao mesmo tempo que dicía apostar polas enerxías limpas, pretende agora 
subvencionar con entre 400 e 600 millóns de euros ao ano a compra de carbón autóctono, unha 
materia prima xa desbotada polo sector enerxético galego. 
 
A importación de hulla, polo contrario, non só xera unha maior eficiencia enerxética, senón que 
abarata os custes de produción e dá emprego a centos de persoas nos portos da Coruña e Ferrol, á 
flota de transportes por camión e, especialmente aos cadros de persoal de produción e mantemento 
das centrais térmicas das Pontes e Meirama, que sustentan boa parte das economías locais das 
Pontes e Cerceda. 
 
De feito, a aplicación do Real decreto suporá a inmediata parada por cese da actividade das 
centrais de Meirama e As Pontes, a pesar de ser máis competitivas ca outras industrias similares 
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que noutras comunidades autónomas utilizarán carbón subvencionado con impostos de todos os 
galegos. 
 
A planta de meirama, na que se investiron 120 millóns de euros para reducir un 80% a emisión de 
partículas, rebaixar un 90% a emisión de xofre e un 20% o dióxido de carbono, xera o 16% da 
electricidade de Galicia, pero a súa continuidade depende da anulación deste Real decreto. 
 
A decisión do Goberno central terá tamén un incuestionable impacto negativo no porto de Ferrol, na 
actividade de Reganosa e nos ciclos combinados de produción enerxética, ademais de deixar en 
suspenso os 440 millóns de euros previstos para desenvolver o Plan gasístico de Galicia mediante a 
construción do gasoduto Guitiriz-Madrid para duplicar a produción da planta de Mugardos. 
 
PROPOSTA DE ACORDOS: 
 
1. A Corporación Municipal de Teo acorda por unanimidade transmitir ao Goberno central o seu 

absoluto rexeitamento ao contido do Real decreto que prima o carbón nacional polas nefastas 
consecuencias que a súa aplicación terá para a economía galega e, en especial, para o emprego 
neste municipio. 

2. Que se dea traslado deste acordo ao  presidente do Goberno, aos voceiros parlamentarios nas 
Cortes, ao presidente da Xunta e ao Parlamento de Galicia. 

Dezaseis de xullo de 2010” 
 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di 

que este é outro tema de discriminación pero a nivel nacional. Sinala que como hai que 

axudar aos asturianos e aos de León hai que perxudicar ás víctimas, como os galegos, 

os de As Pontes e os de Meirama. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que se trata da típica moción de partido e 

pregunta se se presentou noutros concellos. 

 

O Sr. Blanco resposta que cree que sí. 

 

O Sr. Leis pide que se lle explique o feito de que nos acordos da moción se fale de que 

a aplicación do Real Decreto vai a ter repercusións no emprego no Concello de Teo. 

 

O Sr. Blanco di que se trata dunha mocion de partido. 

 

O Sr. Leis di que todos os partidos teñen moitas mocións deste tipo, pero que cando ao 

PSOE de Teo lle envían mocións que non teñen nada que ver con este Concello as 

intentan discriminar. Opina que un partido como o PP, que ten un proxecto de España, 
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non pode ir en contra dun Decreto que prima o uso do carbón español fronte o carbón 

importado. Salienta o Sr. Leis que se trata dunha contradicción do proxecto do PP a 

nivel España. O Sr. Leis pide que como grupo político o PP faga a súa reflexión e 

anuncia o voto en contra do seu grupo, engadindo que non existen razóns obxectivas 

para dicir que o Decreto vai contra Meirama e As Pontes. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, que di que o seu grupo observa varias 

contradiccións na moción, primeiro porque prima o carbón nacional e porque o BNG ten 

unha posición sobre o tema que xa foi manifetada oficialmente. Di que o que lles 

reventa é o cambio de posición do PP, para quedar coa cara lavada en cada momento. 

Lembra o Sr. Sisto que cando chega o PP á Xunta o primeiro que fixo foi abandoar a 

mesa do carbón e non quixo asumir o proceso de recolocación dos traballadores nas 

empresas auxiliares. Sinala o Sr. Sisto que a constación última é que no Congreso do 

20 de xullo a abstención do PP e o voto do PSOE impediu que saira adiante unha 

proposta do BNG. Salienta que o BNG ten unha situación incómoda, xa que comparte o 

fondo da moción, aínda que lle parece absurdo apoiar unha cousa que se fai con idea 

de quedar ben en todos os lados. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, sinala que o seu grupo ten que defender unha posición 

de partido, engadindo que descoñece se lle quedaran moitas. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Barros, quen opina que aínda que o tema non afecte 

directamente a Teo, si o fai indirectamente, porque vai a producir un sobrecoste nas 

tarifas. Remata a Sra. Barros sinalando que a abstención do PP foi coherente coa 

necesidade de un pacto de Estado sobre a enerxía. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN.-TEO), Sr. 

Parajó, di que o carbón nacional é máis caro que o outro e vai a ser subvencionado con 

axudas que a Unión Europea non admite. Sinala que se é subvencionado e se resulta 

que é máis contaminante, non é lóxico. Salienta que non ten inconvinte en apoiar unha 

moción dun tema que é mellor que o de aquí, pero que neste caso non é así.  Di que 

cando hai unha moción que non repercute ao Concello xa non se quere traer a Pleno, 

polo que haberá que ver como se fai despois cos touros, porque en Teo non existen. 
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Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen di que primar o consumo do carbón 

español non vai a supor o peche de Meirama e As Pontes. Opina que o Decreto o único 

que plantexa é primar o consumo, non excluir as importacións.  

 

O Sr. Alcalde anuncia a abstención do BNG. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor (5 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO), catro votos en contra (4 PSOE) e 
seis abstencións (6 BNG), acorda: 
1.- Transmitir ao Goberno central o seu absoluto rexeitamento ao contido do Real 
decreto que prima o carbón nacional polas nefastas consecuencias que a súa 
aplicación terá para a economía galega e, en especial, para o emprego neste 
municipio 
2.- Que se dea traslado deste acordo ao  presidente do Goberno, aos voceiros 
parlamentarios nas Cortes, ao presidente da Xunta e ao Parlamento de Galicia. 
 
Antes de entrar no punto sexto da orde do día relativo a mocións, o Sr. Alcalde, sinala 

que lle gostaría introducir un asunto na orde do día. Explica que hai unha proposta do 

BNG sobre os touros que se intentou ditaminar en Comisión Informativa, pero que non 

foi posible. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Sisto, explica que foi fallo del non meter o asunto na orde do 

día da Comisión. Explica que en relación á urxencia hai que ter en conta que se trata 

dunha proposta dun grupo de veciños cos que existe o compromiso de tratar o asunto. 

 
Sometida a votación o Pleno da Corporación con dez votos a favor (6 BNG e 4 
PSOE) e seis votos en contra (5 PP e 1 Grupo Mixto-IN-TEO), acorda, segundo o 
previsto no artigo 83 ROF, declarar a urxencia e incluir na orde do día o seguinte 
asunto: 
“8º.-  POSICIONAMENTO DO CONCELLO DE TEO DE RESPETO AOS DEREITOS 
ANIMAIS”. 
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O Sr. Alcalde explica que un grupo de veciños pediron que se fixera un posicionamento 

institucional en relación co tema dos touros e da conta da proposta da alcadía de 

21/07/2010, que se recolle a continuación. 

 “PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Diante da iniciativa presentada por un grupo de cidadáns, veciños e veciñas deste concello, 
solicitando desta Corporación municipal un posicionamento público de respecto aos dereitos 
animais, esta Alcaldía propón ao Pleno da Corporación a aprobación do seguinte acordo: 
 

1. O Concello de Teo manifesta o seu apoio á declaración universal dos dereitos dos 
animais (Londres, 23 de setembro de 1977), aprobada posteriormente pola UNESCO e 
pola ONU, e cos principios da Lei de Protección dos animais e salvaxes en cautividade 
da Comunidade Autónoma de Galicia 1/93, do 14 de abril, que considera aos animais 
como organismos dotados de sensibilidade física e psíquica e, polo tanto, suxeitos a 
gozar e sufrir. 

2. O Concello de Teo declárase, consecuentemente, contrario ás corridas de touros e a todo 
espectáculo que pretenda propiciar a diversión das persoas que implique un sufrimento 
físico ou psicolóxico dos animais. 

3. O Concello de Teo non utilizará medios públicos municipais para promocionar corridas 
de touros ou calquera outro espectáculo que atente aos dereitos dos animais recollidos 
na Declaración universal de Londres, e terá en conta este principio cando se regule a 
publicidade en espazos públicos. 

4. Instar á Xunta de Galicia a asumir e apoiar a citada Declaración universal dos dereitos 
dos animais e, consecuentemente, prohibir as corridas de touros e todos aqueles 
espectáculos que sometan a animais a malos tratos ou actos crueis. 

5. Facer chegar este acordo á Xunta de Galicia, aos partidos políticos con representación 
parlamentar e ás asociacións e plataformas de defensa dos dereitos dos animais. 

Teo, 21 de xullo de 2010”. 

 
O Sr. Alcalde explica que aínda non existindo praza de touros en Teo, noutras ocasións 

téñense feito posicionamentos simbólicos e institucionais en relación con outros temas 

e anuncia o voto a favor do seu grupo. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, lembra que o portavoz do PSOE dixo que aquelas cousas que non tiñan 

importantcia para Teo non as presentaba, engadindo que neste tema existen sinaturas 

de afiliados do BNG. 

 

O Sr. Alcalde di que é a primeira noticia que ten diso. 

 

O Sr. Parajó di que na moción se fala de que non se produzan matanzas a animais, nin 

corridas de toros. Opina que é unha demagoxia do equipo de goberno traer a Pleno 

esta moción porque é unha moción sen contido, sobre todo para Teo. Salienta que en 

todo caso, de traela haberá que metela previamente nunha Comisión Informativa para 

poder estudar de que vai, non sendo lóxico metela por urxencia. Di o Sr. Parajó que, 

ainda que él é aficcionado aos touros, hoxe se aprobou en Cataluña algo parecido, non 

sendo lóxico que se esté en contra do tema dos touros e non do tema do gallo do 

campanario. O Sr. Parajó pregúntalle ao Sr. Alcalde se non cree que en Teo hai cousas 

máis importantes, engadindo que o tema do paro parece que non importa, pero sí o dos 

touros. Remata o Sr. Parajó anunciando o seu voto en contra e explicando que o outro 

día lle dixo ao Sr. Rama que ia ter que votar en contra da moción, porque é cazador, e 

o Sr. Rama lle respostou que non porque cazar non é maltratar. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen di que ultimamente lle sorprende que o Sr. 

Parajó esté sendo o gran defensor das políticas do PP. Opina o Sr. Leis que equiparar 

a caza co maltrato é unha frivolidade, xa que tratándose dos touros se trata dun 

problema de maltrato. Salienta que se trata non dunha iniciativa do Alcalde senón dun 

grupo de veciños de Teo. Anuncia o Sr. Leis o apoio do seu grupo, ao estar de acordo 

sustancialmente co contido da moción. Opina que tamén é demagóxico comparar esta 

moción co de Cataluña. Opina que dicir que o desta Comunidade Autónoma é unha 

iniciativa presentada por un grupo independendista é demagóxico. Salienta que a 

moción non se refire so aos touros, senón a outras cousas como o de tirar as cabras, o 

dos galos, o da festa do Boi de Allariz, etc. 

 

O Sr. Alcalde explica que non se trata dunha proposta de partido senón dunha proposta 

da Alcaldía que se traslada ao Pleno a petición duns veciños de Teo. 
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O concelleiro do Grupo Mixto, Sr. Parajó, di que cando se mata ao animal é sempre 

maltrato. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que a partir de agora  non se vai a poder 

comer cerdo. Sinala que no seu grupo respetan aos señores que mandan pero que, 

como di o Sr. Parajó, en Teo hai cousas máis importantes. Di que ten sesenta anos e 

que nunca viu unha corrida de toros en Teo.  Remata o Sr. Blanco sinalando que hai 

persoas desempregadas e moitas outras cousas máis importantes que traer este tema 

por urxencia. Anuncia o voto en contra do seu grupo. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Sisto,  dille ao Sr. Parajó que el non coñece a ningún dos que 

presentaron o escrito polo que dificilmente se pode insinuar o dos militantes do BNG. 

Sinala que por unha cuestión de responsabilidade se presenta como unha proposta da 

alcaldía, para non facer disto un posicionamento político. Alédase o Sr. Sisto de que o 

PSOE apoie o tema, salientando que se plantexa como unha cuestión de 

responsabilidade seria e meditada. Tratándose da urxencia di o Sr. Sisto que el xa 

explicou o que ocorrera. Salienta que a idea era que se falara na Comision Informativa 

e que se falou na mesma pero que non se debateu porque se preferiu que a urxencia 

se debatira no Pleno. Salienta o Sr. Sisto que se trata dunha proposta social da que se 

fai unha traslación política, tratándose unicamente dunha posicionamento dende o 

Concello de Teo. Opina o portavoz do BNG que o punto clave para decidir se apoiar ou 

non a proposta é entender que os seres humáns non deberían disfrtutar co sufrimento 

animal. Reitera o Sr Sisto que esta é unha diferencia clave, non podendo converterse 

nun disfrute público o sufrimento dun animal.  Explica o Sr. Sisto que a moción está 

redactada con bastante tino, non tendo este tema nada que ver co dos parados. 

Remata o Sr. Sisto sinalando que noutros sitios existe unha prohibición das corridas a 

plantexada por concelleiros do PP. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que o Sr. Sisto cando non gaña quere empatar. Explica que o outro día dixo 

que era para meter por urxencia no Pleno, non en Comisión, non podendo polo tanto o 

Sr. Sisto dicir cousas que non son verdade.  Opina o Sr. Parajó que tanto a proposta 

catalana como a que se trae a este Pleno son malas, xa que se mete o tema dos 
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animais para vestir o santo, pero en Teo non hai santo. Di o Sr. Parajó que dende que 

o BNG está no goberno, pensou que farían outra cousa, pero que se non fora polo plan 

zapatero esto sería un desastre porque este grupo o único que fai e poñer taxas e 

prohibir cousas. Salienta que outro tema é o de BNG e PSOE, xa que un apoia o outro, 

a pesar de que iso non é o que din os panfletos que se reparten polas casas nos que 

os do BNG din que o PSOE, PP e INTEO lle poñen atrancos ao Concello. Opina o Sr. 

Parajó que esto demostra que hai un pacto encuberto entre o BNG e PSOE, tratándose 

dun pacto interno, non para a galería. Opina o Sr. Parajó que as verdades doen, pero 

que a realidade é a realidade. O Sr. Parajó di que leva moitos anos no Concello e que 

ten moita experiencia e que en todo caso ao Sr. Leis lle debe quedar pouco porque ao 

igual que ao Sr. Blanco xa lle están buscando substituto. 

 

O Sr. Alcalde opina que o Sr. Parajó fai un discurso preelectoral. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen anuncia o voto en contra do seu grupo. Di 

que nunca viu que se declarara a urxencia nunha Comisión informativa, senón no 

Pleno. Sinala que os do BNG non fan máis que dicir que o resto da Corporación non lle 

deixa ir para diante. Opina que os membros do equipo de goberno viñeron os baños e 

quedáronse, engandinqo que nunca viu a ninguén que lle chamara A Laña, a Lamas. 

Explica o Sr. Blanco que o PP non ve ben a moción, entre outras cousas, pola 

urxencia. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Castroagudín, quen di que se Teo ten 19.000 

habitantes e se trae unha moción de dez persoas, van a ter que vir en todos os Plenos.  

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Barros, quen di que o que está claro é que para o 

Concello é moi importante a participación cidadá, tratándose neste caso dun tema de 

certa sensibilidade para cada un.  

 

O Sr. Alcalde sinala que existe un Regulamento de participación veciñal que canaliza 

este tema. Dirixíndose ao Sr. Parajó, o Sr. Alcalde dille que independentemente do 

discurso preelectoral, debería ter máis respeto e coidar a linguaxe a empregar.  
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 BNG e 4 PSOE) e seis votos en contra (5 PP e 1 Grupo Mixto- 
IN-TEO), acorda: 

1. O Concello de Teo manifesta o seu apoio á declaración universal dos 
dereitos dos animais (Londres, 23 de setembro de 1977), aprobada 
posteriormente pola UNESCO e pola ONU, e cos principios da Lei de 
Protección dos animais e salvaxes en cautividade da Comunidade 
Autónoma de Galicia 1/93, do 14 de abril, que considera aos animais como 
organismos dotados de sensibilidade física e psíquica e, polo tanto, 
suxeitos a gozar e sufrir. 

2. O Concello de Teo declárase, consecuentemente, contrario ás corridas de 
touros e a todo espectáculo que pretenda propiciar a diversión das 
persoas que implique un sufrimento físico ou psicolóxico dos animais. 

3. O Concello de Teo non utilizará medios públicos municipais para 
promocionar corridas de touros ou calquera outro espectáculo que atente 
aos dereitos dos animais recollidos na Declaración universal de Londres, e 
terá en conta este principio cando se regule a publicidade en espazos 
públicos. 

4. Instar á Xunta de Galicia a asumir e apoiar a citada Declaración universal 
dos dereitos dos animais e, consecuentemente, prohibir as corridas de 
touros e todos aqueles espectáculos que sometan a animais a malos tratos 
ou actos crueis. 

5. Facer chegar este acordo á Xunta de Galicia, aos partidos políticos con 
representación parlamentar e ás asociacións e plataformas de defensa dos 
dereitos dos animais 

 

O Sr. Parajó pide explicación de voto e di que votou en contra desta moción porque foi 

feita ou teledirixida polo equipo de goberno e presentada por dez veciños de Teo. 

 
 
6º.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto sétimo da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 
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quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 

 

7º.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (IN-TEO). 
 
O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó formula os/as seguintes rogos e 

preguntas: 

 

1.- O Sr. Parajó sinala que dende sempre a festa de Santa Mariña de Lucí tratouse 

como festa do Concello, dándoselle un donativo de cen mil pesetas, porén este ano 

non se lle dou nada aínda que o Concello é un membro máis desa parroquia. Cree o 

Sr. Parajó que incluso o puxeron na porta da Igrexa. O Sr. Parajó pregunta se isto é 

verdade e interésase polos motivos. 

 

Sendo as vinte e dúas horas, co permiso da Presidencia, abandona o Salón de Plenos 

o concelleiro do PSOE, Sr. Leis Carles. 

 

O Sr. Alcalde explica que ás comisións de festas parroquiais nunca se lle deron cartos 

nesta lexislatura. 

 

O Sr. Parajó di que neste caso se trata da parroquia da que é veciña o Concello. 

 

O Sr. Alcalde explica que xa existe un marco para dar cartos públicos. 

 

O Sr. Parajó di que lle parece unha explicación lóxica. 

 

O Sr. Alcalde reitera que non deben existir cartos públicos para festas parroquiais. 

 

O Sr. Parajó reitera que se trata da parroquia onde está ubicada o Concello. 

 

O Sr. Alcalde explica que o Concello de Teo ten trece parroquias con todas as súas 

festas parroquiais. 
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ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
Os concelleiros do PSOE formulan os seguintes rogos e preguntas: 

1.- O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, di que pasado o Pórtico, saíndo pola dereita, non 

se pode sair á esquerda e moita xente cambia de sentido na entrada da pista a Feros e 

se producen atrancos. Explica que determinados veciños lle pediron que pola Policía 

Local se preste atención a esta situación. 

 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
1.- O portavoz do PP, Sr. Blanco, expresa o recoñecemento do seu grupo a todos os 

que desempeñaron o cargo de xuíz de paz, especialmente ao Sr. Naveira, que 

actualmente está delicado de saúde. Salienta o Sr. Blanco que se trata dun gran 

profesional e dunha gra persoa. 

 

Lembra o Sr. Alcalde aos concelleiros que, salvo que houbera algo urxente, o próximo 

Pleno terá lugar no mes de setembro. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas horas e dez minutos, de 

orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, 

Secretaria, dou fe. 

 
      O Alcalde                  A Secretaria 
 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  11/2010 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 27 SETEMBRO DE 2010 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e sete de setembro de dous mil dez, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Armando U. Blanco Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. Juan Bautista Aller Suárez 

D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

D.ª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

 
Non asisten: 
D. Alexandre Leis Carlés 
D. Carlos Rego Jorge 
D.ª Sandra Riveiro Carro 
D. Manuel José Rama Lesta 
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Secretaria Xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora Acctal.: 
D.ª Pilar Sueiro Castro 

 

ORDE DO DÍA 
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 28.07.2010. 
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  589/10 Á 746/10). 
3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A APROBACIÓN DOS 
FESTIVOS LOCAIS DO CONCELLO DE TEO PARA O ANO 2011. 
4.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE APOIO Á FOLGA 
XERAL DO 29 DE SETEMBRO DE 2010. 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA  DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN 
DO ANEXO DE PERSOAL E DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE 
2010. 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 2/2010. 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA DELEGACIÓN 
NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA A XESTIÓN, INSPECCIÓN E 
RECADACIÓN VOLUNTARIA E EXECUTIVA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA OU APROVEITAMENTOS ESPECIAIS CONSTITUÍDOS NO SOLO, 
SUBSOLO E VOO DAS VÍAS PÚBLICAS, A FAVOR DAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIZOS DE SUMINISTRACIÓN DE INTERESE XERAL. 
8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE EXPOSICIÓN E APROBACIÓN DA 
CONTA XERAL DO EXERCICIO 2009. 
9.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE AS LIQUIDACIÓNS NEGATIVAS 
CORRESPONDENTES Á PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO DO ANO 
2008. 
10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA  DE PARTICIPACIÓN NO PLAN DE 
COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2008 – 2011, ANUALIDADE 2011. 
11.- MOCIÓNS. 
12.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto, pasando a 

estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os 

seguintes: 
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1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 28.07.2010. 
O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 28/07/10. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 

unanimidade dos presentes. 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  589/10 Á 746/10). 
O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 23 de xullo 

ata o 22 de setembro de 2010, que comprenden os números 589 ao 746, indicando que 

están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o 

desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 
3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A APROBACIÓN DOS 
FESTIVOS LOCAIS DO CONCELLO DE TEO PARA O ANO 2011. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de  20/09/2010, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de presidencia de 23/09/2010. 
    

“PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS FESTIVOS LOCAIS DO 

CONCELLO DE TEO PARA O ANO 2011. 

Vista a Circular do Servizo de Relacións Laborais do Departamento Territorial da Coruña 

da Consellería de Traballo e Benestar de data 16 de xullo de 2010 (rexistro de entrada 

nº 6633, do 26 de xullo de 2010) referente a determinar os dous días que neste 

Concello teñen carácter de festas locais para o ano 2011. 

Visto o Decreto 101/2011, do 17 de xuño, polo que o Consello da Xunta de Galicia 

aproba o Calendario Laboral para o ano 2011 na Comunidade Autónoma de Galicia 

(DOG núm. 122, do 29 de xuño de 2010). 

Vista a tradición deste Concello, que ven fixando dende hai moitos anos como festas 

locais os días da Ascensión e do San Martiño. 
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Visto que no ano 2011 o día da Ascensión é o xoves 2 de xuño e o día do San Martiño é 

o venres 11 de novembro. 

En consecuencia co anteriormente exposto, PROPOÑO ó Pleno da Corporación, previo 

ditame favorable da Comisión Informativa de Presidencia a adopción do seguinte 

ACORDO: 

Primeiro.- A aprobación como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2011 dos 

seguintes días: 

- 2 de xuño (Ascensión). 

- 11 de novembro (San Martiño). 

Segundo.- Dar traslado deste Acordo ó Servizo de Relación Laborais do Departamento 

Territorial da Coruña da Consellería de Traballo e Benestar. 

Teo, 20 de setembro de 2010. 

O alcalde, 

Martiño Noriega Sánchez”. 

O Sr. Alcalde explica que se trata dos días escollidos tradicionalmente e que só cando 

algún deles coincidía cun festivo, se collía o martes de entroido, pero que para o 2011 

non é o caso. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, e o portavoz do PP, Sr. Blanco, amosan a conformidade dos seus respectivos 

grupos coa proposta. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (6 BNG, 6 PP e 1 GRUPO MIXTO-INTEO), acorda: 
Primeiro.- A aprobación como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2011 
dos seguintes días: 

- 2 de xuño (Ascensión). 
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- 11 de novembro (San Martiño). 

Segundo.- Dar traslado deste Acordo ó Servizo de Relación Laborais do 
Departamento Territorial da Coruña da Consellería de Traballo e Benestar. 

 
4.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE APOIO Á FOLGA 
XERAL DO 29 DE SETEMBRO DE 2010. 
O Sr. Alcalde da conta da moción do BNG de 20/09/2010 (rex. entrada nº 8855, de 

20/09/2010) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de presidencia de 23/09/2010. 

“MOCIÓN DE APOIO Á FOLGA XERAL DO 29 DE SETEMBRO 

A crise económica ten a súa orixe na aplicación de doutrinas políticas que construíron unha 
economía dominada polo capital financeiro e cada vez máis desconectada da economía produtiva 
e das necesidades reais dos pobos e as persoas. Así, quedaron demostrados os efectos 
perniciosos duns mercados financeiros desregulados, e a ineficacia dun modelo produtivo 
baseado no sector da construción e na actividade inmobiliaria.  
A análise que propiciou as medidas que se recollen na reforma laboral parten dunha concepción 
errónea. Nela responsabilízase ao mercado de traballo do alto nivel e forte crecemento do 
desemprego. Non obstante, a dinámica de creación e destrución do emprego depende doutros 
factores, ligados principalmente ao dinamismo económico. Así, organizacións como a OCDE, que 
inicialmente defenderon a argumentación de que canta maior protección laboral, maior 
desemprego, no ano 2006 corrixiu as súas teses. Efectivamente, as causas do gran incremento do 
desemprego en Galiza radican no esgotamento dun modelo produtivo que tivo os seus principais 
eixes na baixa produtividade e na especialización en actividades de escaso valor engadido, cuxo 
exemplo máis claro é a creación dunha burbulla ao redor da actividade construtiva e inmobiliaria, 
cuxo estalido acentuou a intensidade do desemprego. A isto, únense outros factores, como a falta 
de competencias e existencia de vetos a Galiza para poder desenvolver completamente os seus 
sectores produtivos, como ocorre no sector naval ou o leiteiro, ou as limitacións no acceso ao 
crédito por parte de PEMES e autónomos. 
Estas son razóns polas que a reforma laboral do goberno do PSOE non resolverá os problemas 
estruturais da economía galega, posto que non contempla medidas eficaces que permitan loitar 
contra o alto desemprego existente. A reforma laboral non vai crear emprego porque a causa da 
crise non radica no mercado de traballo nin na súa suposta rixidez. Constátase que o gran 
aumento do desemprego en épocas de crises afecta especialmente ao  Estado Español, con 
caídas do PIB equivalentes á media da Unión Europea, destrúese máis do dobre de emprego que 
na eurozona. E, no caso galego, entre 2007 e 2010 dobrouse o paro, xa que se pasou de 96.700 
persoas a máis de 211.000. De feito, despois de aprobada a reforma laboral, comprobamos como 
en Galiza o paro rexistrado creceu durante o mes de agosto en 1743 persoas, o que significa un 
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incremento do 0,8% con respecto ao mes anterior. Este dato amosa até que punto é falso que a 
reforma laboral sirva para crear emprego. 
Pola contra, a actual reforma, que aumenta a flexibilidade no despedimento e na aplicación do 
salario pactado, atrasará a saída da crise e fará recaer sobre a clase traballadora as súas 
consecuencias máis dramáticas, supoñendo un recorte nos dereitos dos traballadores e 
traballadoras. 
Un dos aspectos máis desacertados da reforma é o feito de abaratar e facilitar o despedimento. E 
con respecto ao pago polo FOGASA dunha parte da indemnización polo despedimento, esta 
supón un abaratamento do custo do despedimento por parte do empresariado, xa que só asumiría 
parte da indemnización, polo que, a efectos prácticos, o empresario terá maiores incentivos para o 
despedimento de traballadores. Tamén é especialmente grave a maior apertura á iniciativa privada 
da intermediación laboral. É necesario mellorar a intermediación laboral e reforzar os servizos 
públicos de emprego.  
Ante esta reforma laboral é necesaria unha forte contestación social e política, como a 
convocatoria de folga xeral o vindeiro 29 de setembro, que desde o Bloque Nacionalista Galego 
apoiamos para que se muden as políticas económicas contrarias aos intereses de traballadores e 
traballadoras e da sociedade en xeral, ao tempo de defender un modelo económico que garanta 
prioritariamente o benestar das persoas a través da súa estabilidade nos empregos e o acceso a 
servizos públicos de calidade. 
Polo o exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción 
do seguinte 

ACORDO 

Apoiar a convocatoria e a mobilización da Folga Xeral do vindeiro 29 de setembro. 

Teo, 20 de setembro de 2010” 

 
O Sr. Alcalde sinala que coas medidas do goberno central se ten retrocedido moito en 

materia de dereitos sociais. Explica que o Pleno non se convocou para o mércores non 

por un posicionamento político senón para permitir a correcta celebración da folga, 

debéndose desvincular totalmente a moción proposta do día do Pleno. 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que antes das Comisións o Sr. Sisto comentou se se podía cambiar o Pleno 

ao coincidir o día da súa celbración co da folga. Explica que el lle respostou que pola 

súa parte non habería problema sempre que existira consenso.  O Sr. Parajó di que a 

sorpresa ven cando se cambia o Pleno sen o consenso de todas as forzas políticas. Ao 

Sr. Parajó non lle parece lóxico que se aproveite ese adianto do Pleno para traer unha 

moción de apoio á folga, porque se se tivera que debatir o mércores non tería sentido. 
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Pregunta o Sr. Parajó se se fixo a moción pensando en que se adiantaría o Pleno ou se 

se faría igual a moción aínda que o Pleno foraa o mércores. Opina o Sr. Parajó que se 

xogou con vantaxe. Tratándose da moción o concelleiro de IN-TEO di non estar de 

acordo en que se recorten aos traballadores os logros conseguidos durante moitos 

anos, aínda que está en contra da forma de actuar dos sindicatos porque a folga había 

que facela fai dous anos e pico non agora porque se ven acorralados. Resume o Sr. 

Parajó sinalando que está en contra dos recortes, a favor dos traballadores e en contra 

dos sindicatos. Anuncia o seu voto en contra. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que os argumentos do seu grupo van na 

liña do exposto polo Sr. Parajó. Salienta que o Pleno que se está a celebar se podía 

facer o mércores e que en todo caso o cambio pasaba por un consenso de todos os 

grupos. Sinala que según oiu o PSOE vai interpor un contencioso contra o Pleno. 

Explica o Sr. Blanco que os sindicatos estaban ben cubertos polo goberno e non 

pensaron na xente que ia a sufrir os recortes. Opina que a moción non tiña sentido o 

mércores. Remata o Sr. Blanco sinalando que non está de acordo cos recortes dos 

traballadores e co que se lle está a facer á xente que traballa. Anuncia o Sr. Blanco o 

voto en contra do seu grupo. 

 

O Sr. Alcalde explica que a moción non está vencellada co adianto do día de 

celebración do Pleno. Salienta que o Pleno non se eliminou nin se retrasou, existindo 

asuntos, como o do proxecto do PCC, que o xoves teñen que estar na Deputación. Di o 

Sr. Alcalde que o BNG é crítico coas medidas que se están adoptando, porque se está 

desmantelando o Estado do benestar. Aclara que pode compartir que a folga chega 

tarde e que tería sido preciso que as medidas se adoptaran antes, porén iso non ten 

que ver con que agora se apoien unhas medidas que se entenden xustas.  Salienta o 

Sr. Alcalde que por un principio de responsabilidade na xestión hai que garantir uns 

servizos mínimos e o dereito dos traballadores que queiran vir ao traballo e o dos que 

queiran ir á folga. Explica que acabou sendo unha decisión máis personal á que o PP e 

IN-TEO non lle viron ningún problema. Opina que os que teñen máis que perder son os 

que crean un conflico polo cambio do Pleno. Remata o Sr. Alcalde sinalando que a 

moción teríase presentado igual aínda que o Pleno fora o mércores. 
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que cando el se amosou conforme co cambio era pensando no consenso de 

todos os grupo, porque se se ia a facer por Decreto xa non facía falla consenso. Di o 

Sr. Parajó que cando el pediu que se cambiara o Pleno debido aos festivos de Calo ou 

o fútbol, o Sr. Alcalde non o cambiou. Di o Sr. Parajó que outra cousa diferente é que 

cando o Sr. Noriega estaba como portavoz da oposición lle chamaba a atención ao 

equipo de goberno ao aprobar as cousas da Deputación o último día, pasando agora o 

mesmo. Sinala o Sr. Parajó que outro tema é que os perxudicados non son so os 

obreiros, senón tamén os pensionistas, sendo que o problema ven de que cando os 

sindicatos viron que as liberdades se lle acababan, decidiron convocar unha folga. 

 

O Sr. Blanco di que efectivamente lle dixo ao Sr. Alcalde que o martes non podería 

aistir, pero que resultaría preciso un consenso. Opina o Sr. Blanco que a folga tiña que 

ser antes, pero que os sindicatos non a fixeron porque tiñan o sillón ven collido. 

Remata o Sr. Blanco sinalando que Deus queira que a folga sexa en beneficio dos 

traballadores e os pensionistas, aínda que o seu grupo  non lle parece oportuno apoiar 

a moción do BNG. 

 

O Sr. Alcalde di que, en relación co sinalado polo Sr. Parajó, lle gostaría facer dúas 

puntualizacións. Explica que os concelleiros da oposición coñecen que o proxecto está 

elaborado con baixas do PCC e nun mes e pico, polo tanto aínda que puideran existir 

críticas o que non se pode dicir é que as obras do POS antes se pactaban, e agora o 

PP e IN-TEO propoñen obras, evidenciándose así un cambio de posición. En segundo 

lugar o Sr. Alcalde comenta que tratándose dos motivos da folga xeral di que non 

entende a posición do PP, como tampouco o que di o Sr. Parajó. Di o Sr. Alcalde que 

obxectiamente o que ocorre é grave e dificil de defender. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor (6 BNG) e sete votos en contra (6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO), 
acorda rexeitar a moción do BNG de apoio á folga xeral de 29 de setembro de 
2010 (rex. entrada nº 8855, de 20/09/2010). 
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5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA  DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN 
DO ANEXO DE PERSOAL E DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE 
2010. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 10/09/2010, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e asuntos 

económicos de 23/09/2010. 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Considerando que o Real Decreto Lei 8/2010, de medidas extraordinarias para a reducción do 
déficit público, así como a Resolución de 25/05/2010 da Secretaría de Estado de Facenda e 
Presupostos supoñen un recorte do gasto de persoal correspondente aos empregados públicos, 
que afectan tanto ao persoal funcionario como laboral e eventual deste concello. 
 
Tendo en conta que resulta necesario proceder a unha modificación do Anexo de Persoal, así 
como das Bases de Execución do Orzamento de 2010, xa que nelas se reflexan  os valores hora 
por servizos extraordinarios, que tamén se ven modificados. 
 
Téndose detectado ademais un erro material no Anexo do persoal laboral, xa que figuran como 
ocupadas as prazas de limpiador/a, cando en realidade están vacantes. 
 
Visto o informe de Intervención incorporado a este expediente,  de data 10/09/2010. 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de Facenda e 
Asuntos Económicos, a adopción dos seguintes ACORDOS: 
 
1º.-Aprobar a 2ª modificación do Anexo de Persoal e das Bases de Execución do Orzamento de 
2010, de xeito que ditos documentos serán os que se adxuntan a esta proposta, reflexando o 
primeiro documento a  reducción das retribucións seguindo os seguintes criterios: 
 
PERSOAL FUNCIONARIO. 

a) Retribucións básicas, segundo o Anexo IV da Resolución de 25 de maio da Secretaría 
de Estado de Facenda e Presupostos. 

b) Complemento de destiño, segundo o Anexo V da  citada Resolución. 
c) Complemento especifico, reducción do 5% para todos os grupos funcionarias a 

excepcion do grupo E (AP) ao que se aplicará o 1% 
   
PERSOAL LABORAL  
-Reducción do 5% sobre o soldo base  resultante do convenio colectivo do persoal laboral 
vixente, e nos restantes conceptos da nómina, salvo para o persoal pertencente ao grupo C3, ao 
que se lle aplica unha reducción do 1%. 
 
PERSOAL EVENTUAL 
-Reducción do 5% sobre as retribucións brutas mensuais. 
 
Mentres que as Bases de Execución reflecten novos valores hora, supoñendo unha reducción 
xeral do 5% en cada valor hora, salvo os aplicables aos grupos AP e C3, nos que a reducción é 
do 1%. 
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2º.-Expoñer ao público as devanditas modificacións, previa publicación do correspondente 
anuncio no BOP e no taboleiro de edictos do concello, por prazo de quince días, durante os 
cales os interesados poderán formular alegacións ou suxestións. 
 
Trancorrido dito prazo sen se ter formulado alegacións, a presente modificación entenderase 
definitivamente aprobada, debendo publicarse o texto íntegro da mesma no BOP. 
 
Teo, 10 de setembro de 2010. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

O Sr. Alcalde explica que se fixo a reducción do 5 % e do 1 % no caso do grupo E, e 

que agora hai que trasladalo ao cadro de persoal e á estructura orzamentaria, 

destinándose eses cartos á diminución do remanente de tesourería negativo. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, refírese as prazas de limpadoras que aparecen como ocupadas e que están 

vacantes. 

 

O Sr. Alcalde dille que ten razón e que por iso se ten que facer unha corrección. 

 

O Sr. Parajó di que o das retribucións se pode trasladar ao orzamento do 2011 e que 

polo tanto non cree convinte que se faga agora. 

 

O Sr. Alcalde di que non é así. 

 

Co permiso da Presidencia, a Interventora Acctal., sinala que o Real Decreto obriga a 

facelo este ano. 

 

O Sr. Parajó di que ao que obriga é á rebaixa, pero non a que apareza no orzamento. 

 

A interventora Acctal. salienta que hai que aplicalo na minoración do remanente 

negativo de tesourería. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen pregunta dende cando se fan as 

reduccións. 

 

A Interventora Acctal. resposta que dende que entrou en vigor o Real Decreto. 

 

O Sr. Blanco pregunta se dende xuño non houbo forma de traelo a Pleno. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se tivo que recalcular todo e unha vez feito tráese a Pleno. 

 

O Sr. Blanco pregunta se ninguén se dou conta do erro das prazas que figuran como 

ocupadas. 

 

O Sr. Alcalde di que aproveitase agora para traer todo. 

 

O Sr. Blanco pensa que se puido traer antes e que agora se pode trasladar ao 

orzamento do ano que ven e anuncia o voto en contra do seu grupo. 

 

O Sr. Alcalde di que lle sorprende a situación porque non se trata dunha decisión 

política, senón técnica. Explica que xa se está pagando un cinco por cen menos, 

permitíndose así destinalo ao remanente de tesourería negativo. Lembra o Sr. Alcalde 

que en agosto non houbo Pleno e que polo tanto o que se está a celebrar é o primeriro 

Pleno ao que se puido traer. 

 

O Sr. Parajó pregunta se se pode facer unha proposta, engadindo que, de ser así, 

pódese apoiar a proposta quedando o erro das prazas para o ano que ven. 

 

A Interventora Acctal sinala que as prazas están na oferta de emprego. 

 

O Sr. Parajó di que iso é o que quería saber el. 

 

O Sr. Blanco di que se xa están convocadas e se se van a sacar non lle parece normal 

o da corrección de erros. 
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O Sr. Alcalde di que hai que cubrilas por lei, porque hai tres anos. 

 

O Sr. Sisto salienta que se está intentando facer un posicionamento  político cando do 

que se trata é de que hai un erro nos orzamentos. Di o Sr. Sisto que as prazas se teñen 

que sacar e se van a cubrir poque dende o 2008 están na oferta do emprego público. 

 

O Sr. Parajó di que se cubran. 

 

O Sr. Alcalde explica que como o debate xa é surrealista e pese a iso a lei hai que 

cumplimentala, non ten problema en deixar sobre a mesa o da corrección das prazas 

de limpadoras, aínda que están vacantes, pese a figurar como ocupadas. 

 

O Sr. Parajó pregunta se as prazas non se poden convocar igual. 

 

O Sr. Alcalde di que el entende que sí, porque están convocadas dende o 2008. 

 

O Sr. Parajó di que se pode aumentar un párrafo que diga que este ano non se poden 

convocar e que hai que convocala co orzamento do ano que ven. 

 

O Sr. Alcalde aclara que o que se somete a votación é a proposta inicial, eliminando o 

da corrección das prazas de limpadoras, pese a que a realidade é que as prazas están 

vacantes. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (6 BNG, 6 PP e 1 Grupo Mixto- INTEO), acorda: 
1º.-Aprobar a 2ª modificación do Anexo de Persoal e das Bases de Execución do 
Orzamento de 2010, de xeito que ditos documentos serán os que se adxuntan a 
esta proposta, reflexando o primeiro documento a  reducción das retribucións 
seguindo os seguintes criterios: 
PERSOAL FUNCIONARIO. 

d) Retribucións básicas, segundo o Anexo IV da Resolución de 25 de maio 
da Secretaría de Estado de Facenda e Presupostos. 

e) Complemento de destiño, segundo o Anexo V da  citada Resolución. 
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f) Complemento especifico, reducción do 5% para todos os grupos 
funcionarias a excepcion do grupo E (AP) ao que se aplicará o 1% 

  
PERSOAL LABORAL  
-Reducción do 5% sobre o soldo base  resultante do convenio colectivo do 
persoal laboral vixente, e nos restantes conceptos da nómina, salvo para o 
persoal pertencente ao grupo C3, ao que se lle aplica unha reducción do 1%. 
PERSOAL EVENTUAL 
-Reducción do 5% sobre as retribucións brutas mensuais. 
 
Mentres que as Bases de Execución reflecten novos valores hora, supoñendo 
unha reducción xeral do 5% en cada valor hora, salvo os aplicables aos grupos 
AP e C3, nos que a reducción é do 1%. 
  
2º.-Expoñer ao público as devanditas modificacións, previa publicación do 
correspondente anuncio no BOP e no taboleiro de edictos do concello, por prazo 
de quince días, durante os cales os interesados poderán formular alegacións ou 
suxestións. 
 
A continuación recóllense os anexos correspondes ao acordo adoptado. 

ORZAMENTO MUNICIPAL 2010 
ANEXO DE PERSOAL 

          
Persoal funcionario 

Núm. Clasif. 
Progr. Escala Subescala Clase Categoría Grupo Nivel C.Específico Observs. 

1 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Inspector A2 24 15.848,89 V 

2 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Oficial C1 20 12.840,84 P 

3 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 P 

4 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 P 

5 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 P 

6 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 P 

7 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 P 

8 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 P 
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9 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 P 

10 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 P 

11 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 V-C.S. 

12 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 V 

13 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 V 

14 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 V 

15 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 V 

16 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 V 

17 132 Admón. 
Especial 

Servizo 
Especial Policía Garda C1 18 12.303,16 V 

TOTAL SEGURIDAD
E       213.237,17  

18 151 Admón. 
Especial Técnica 

Técnic
o sup Arquitecto A1 28 21.308,08 P 

19 151 Admón. 
Especial Técnica 

Técnic
o med.

Arq. 
Técnico A2 26 18.902,03 P 

TOTAL URBANISMO       40.210,11  

20 230 
Admón 

Especial Técnica 
Técnic
o med.

Traball 
social A2 26 15.569,74 V-INTERIN

21 230 
Admón 

Especial Técnica 
Técnic
o med.

Traball 
social A2 26 14.709,33 V 

 SERV SOC       30.279,07  

22 320 
Admón. 

Xeral Subalterna   AP 14 9.466,38 P 

23 320 
Admón 
Xeral Subalterna   AP 14 9.466,38 P 

24 320 
Admón 
Xeral Subalterna   AP 14 9.466,38 P 

TOTAL EDUCACION       28.399,13  

Núm. Clasif. 
Progr. Escala Subescala Clase Categoría Grupo Nivel C.Específico Observs. 

25 920 
Habilitacion 

Nacional Secretaría  Entrada A1 30 21.308,08 P 

26 920 
Habilitacion 

Nacional 
Secretaría- 
Intervención   A1 28 21.308,08 P 

27 920 
Admón. 

Xeral 
Administrativa 

(XSA)   C1 22 20.732,37 P 

28 920 
Admón. 

Xeral Administrativa   C1 22 14.865,23 P 

29 920 
Admón 
Xeral Administrativa   C1 22 14.865,23 P 

30 920 
Admón. 

Xeral Administrativa   C1 22 14.865,23 P 

31 920 
Admón. 

Xeral Administrativa   C1 22 14.865,23 P 

32 920 
Admón 
Xeral Administrativa   C1 22 14.865,23 P 

33 920 
Admón. 

Xeral Administrativa   C1 18 13.389,42 V 

34 920 
Admón 
Xeral 

Auxiliar 
Administrativa   C2 18 12.404,34 P 

35 920 
Admón. 

Xeral 
Auxiliar 

Administrativa   C2 18 12.404,34 V 
36 920 Admón. Subalterna   AP 14 9.661,49 V-INTER 
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Xeral 

TOTAL 
ADMON. 

XER       185.534,27  

37 931 
Habilitacion 

Nacional 
Intervención- 
Tesourería  Entrada A1 30 21.308,08 P 

38 931 
Admón 
Xeral 

Administrativa 
(Tesoureiro)   C1 22 20.732,37 P 

TOTAL POL E. F.       42.040,46  
          

P Cuberta por funcionario en propiedade 
CS En comisión de servizos       
V Prazas Vacantes 

 
 

Persoal eventual 
Núm. Prorgama Denominación Retribucións 2010 

1 912 Gabinete Alcaldía 29.397,48 
2 912 Responsable comunicación 29.397,48 

TOTAL     58.794,96 
 

ORZAMENTO MUNICIPAL 2010 
ANEXO DE PERSOAL 

         
Persoal laboral 

NUMERO PROGRAMA POSTO 
CATEGORÍA 

CONV. GRUPO SAL. BASE CONV. 
SB 2010 
INICIAL 

SB2010 
RDL 8/2010 SITUACIÓN

1 134 CAPATAZ 
PROTECC. CIVIL 

ENCARGADO-
CAPATAZ C2 22.118,97 22.185,33 21.551,46 VACANTE 

2 134 CAPATAZ 
PROTECC. CIVIL 

ENCARGADO 
XERAL C1 25.115,44 25.190,79 24.471,05 

VACANTE-
PI 

3 134 PEÓN PROTECC. 
CIVIL OFICIAL C2 20.993,19 21.056,17 20.454,56 

VACANTE-
OT 

4 134 PEÓN PROTEC. 
CIVIL OFICIAL C2 20.993,19 21.056,17 20.454,56 

VACANTE-
OT 

5 134 PEÓN PROTECC. 
CIVIL OFICIAL C2 20.993,19 21.056,17 20.454,56 

VACANTE-
OT 

6 134 PEÓN PROTECC. 
CIVIL OFICIAL C2 20.993,19 21.056,17 20.454,56 

VACANTE-
OT 

7 134 
PEÓN 
PROTECCIÓN 
CIVIL 

OFICIAL 
C2 20.993,19 21.056,17 20.454,56 

VACANTE-
OT 

8 134 PEÓN PROTECC. 
CIVIL OFICIAL C2 20.993,19 21.056,17 20.454,56 

VACANTE-
OT 

  PROT.CIVIL       173.193,55 173.713,13 168.749,90   
                
                

9 151 ARQUITECTO 
TÉCNICO 

TECNICO 
MEDIO A2 31.981,13 32.077,07 31.160,59 

OCUPADA-
FIXO 

  URBANISMO       31.981,13 32.077,07 31.160,59   
                
                

10 170 
TÉCNICO 
MEDIO 
AMBIENTE 

TÉC. 
ESPECIALISTA 

B 28.199,64 28.284,24 27.476,12 VAC-OT 
  MED AMB       28.199,64 28.284,24 27.476,12   
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11 214 AEDL TECNICO 
SUPERIOR A1 36.907,45 37.018,17 35.960,51 

OCUP-
INDEF 

12 214 ORIENTADOR/A 
LABORAL 

TECNICO 
MEDIO A2 31.981,13 32.077,07 31.160,59 VAC.-OT 

  FOM. EMP       68.888,58 69.095,25 67.121,10   
                
               

13 230 
AUXILIAR 
ADMINISTRATI
VO/A 

AUXILIAR 
ADMINISTRAT
IVO .-
AMORTIZ C2 22.585,64 22.653,40 22.006,16 

OCUPADA-
IND 

14 230 
ADMVO. 
SERVIZOS 
SOCIAIS 

ADMVO. 
C1 24.455,48 24.528,85 23.828,02 

VACANTE- 
PI 

15 230 EDUCADOR/A 
FAMILIAR 

TECNICO 
MEDIO A2 31.981,13 32.077,07 31.160,59 

OCUPADA 
IND 

16 230 TRABALLADOR/A 
SOCIAL 

TECNICO 
MEDIO A2 31.981,13 32.077,07 31.160,59 

OCUPADA 
IND 

17 230 PSICÓLOGA 
CIM 

TÉCNICO 
SUPERIOR A1 36.907,45 37.018,17 35.960,51 

OCUPADA-
FIXO 

18 230 AVOGADO/A 
CIM 

TECNICO 
SUPERIOR A1 36.907,45 37.018,17 35.960,51 VAC-OT 

  SERV 
SOCIAIS       184.818,28 185.372,73 180.076,37   

          

NUMERO PROGRAMA POSTO 
CATEGORÍA 
CONV. GRUPO SALAR. BASE ANUAL 

SAL.BASE 
2010 

SAL BASE 
RDL SITUACIÓN

19 320 

TÉCNICO 
EDUCACIÓN E 
DINAM 
XUVENIL 

TÉCNICO 
ESPECIALISTA 

B 28.199,64 28.284,24 27.476,12 VACANTE 
  EDUCACIÓN       28.199,64 28.284,24 27.476,12   
                
               

20 330 ANIMADOR/A 
CULTURAL 

TECNICO 
MEDIO  A2 31.981,13 32.077,07 31.160,59 

OCUPADA 
IND 

21 330 BIBLIOTECARI
O/A 

TÉCNICO 
ESPECIALISTA B 28.199,64 28.284,24 27.476,12 VACANTE 

22 330 AUXILIAR 
BIBLIIOTECA 

AUXILIAR 
ADMIVO. C2 22.585,64 22.653,40 22.006,16 VAC-OT 

23 330 ALFABETIZADO
RA DIXITAL 

TECNICO 
ESPECIALISTA B 28.199,64 28.284,24 27.476,12 

OCUPADA 
FIXO 

  A.X. 
CULTURA       110.966,05 111.298,95 108.118,98   

                
                

24 340/130,00 ANIMADOR/A 
DEPORTIVO 

TECNICO 
ESPECIALIST
A B 28.199,64 28.284,24 27.476,12 

OCUPADA 
IND 

25 340/130,00 
COORDINADOR 
ACTIVIDADES 
DEPORTIV. 

AUXILIAR 
ADMVO-
AMORTIZ C2 22.585,64 22.653,40 22.006,16 

OCUPADA-
FIXO 

26 340/130,00 
COORDINADOR 
ACTIVIDADES 
DEPORTIV. 

ADMVO. 
C1 24.455,48 24.528,85 23.828,02 

VACANTE- 
PI 

27 340/130,00 
OPERARIO/A 
MTO E DINAM. 
INST DEPORT. 

OFICIAL 
SERVIZOS 
VARIOS C2 20.526,52 20.588,10 19.999,87 VAC -OT 

  A.X. 
DEPORTES       95.767,28 96.054,58 93.310,17   

               
               

28 450 
ENCARGADO 
OBRAS 
MUNICIPAIS 

ENCARGADO-
CAPATAZ.-
AMORTIZ C2 23.244,20 23.313,93 22.647,82 

OCUPADA 
FIXO 
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29 450 
ENCARGADO 
OBRAS 
MUNICIPAIS 

ENCARGADO 
XERAL C1 25.115,44 25.190,79 24.471,05 

VACANTE- 
PI 

30 450 OFICIAL 
ALBANELERÍA OFICIAL C2 20.993,19 21.056,17 20.454,56 

OCUPADA 
FIXO 

31 450 OFICIAL 
ALBANELERÍA OFICIAL C2 20.993,19 21.056,17 20.454,56 

OCUPADA 
FIXO 

32 450 
OPERARIO 
SERVIZOS 
MULTIPLES 

OFICIAL 
C2 20.993,19 21.056,17 20.454,56 

OCUPADA 
INT 

33 450 PEÓN OBRAS 
MUNICIPAIS OPERARIO C3 19.466,30 19.524,70 19.014,38 

OCUPADA 
FIXO 

34 450 PEÓN OBRAS 
MUNICIPAIS OPERARIO C3 19.466,30 19.524,70 19.014,38 

OCUPADA 
FIXO 

35 450 PEÓN OBRAS 
MUNICIPAIS OPERARIO C3 19.466,30 19.524,70 19.014,38 

OCUPADA 
FIXO 

36 450 PEÓN OBRAS 
MUNICIPAIS OPERARIO C3 19.466,30 19.524,70 19.014,38 

OCUPADA 
FIXO 

37 450 TRACTORISTA OFICIAL C2 20.993,19 21.056,17 20.454,56 
OCUPADA 

FIXO 

38 450 TRACTORISTA OFICIAL C2 20.993,19 21.056,17 20.454,56 
OCUPADA 

FIXO 

39 450 
ENCARGADO 
SERVIZOS 
BÁSICOS 

ENCARGADO-
CAPATAZ.-
AMORTIZ C2 23.244,20 23.313,93 22.647,82 

OCUPADA 
FIXO 

40 450 
ENCARGADO 
SERVIZOS 
BASICOS 

ENCARGADO 
XERAL C1 25.115,44 25.190,79 24.471,05 

VACANTE- 
PI 

41 450 
PEÓN 
SERVIZOS 
BÁSICOS 

OPERARIO 
C3 19.238,81 19.296,53 19.014,38 

OCUPADA 
FIXO 

42 450 
PEÓN 
SERVIZOS 
BÁSICOS 

OPERARIO 
C3 18.897,56 18.954,25 18.844,96 

OCUPADA 
FIXO 

43 450 
PEÓN 
SERVIZOS 
BÁSICOS 

OPERARIO 
C3 18.840,69 18.897,21 18.844,96 

OCUPADA 
FIXO 

44 450 
PEÓN 
SERVIZOS 
BÁSICOS 

OPERARIO 
C3 18.897,56 18.954,25 18.844,96 

OCUPADA 
FIXO 

         

NUMERO PROGRAMA POSTO 
CATEGORÍA 
CONV. GRUPO SALAR. BASE ANUAL 

SAL. BASE 
2010 

SAL BASE 
RDL SITUACIÓN

45 450 
PEÓN 
SERVIZOS 
BÁSICOS 

OPERARIO 
C3 19.466,30 19.524,70 19.014,38 

OCUPADA 
FIXO 

46 450 
PEÓN 
SERVIZOS 
BÁSICOS 

OPERARIO 
C3 18.840,69 18.897,21 18.844,96 

OCUPADA 
FIXO 

47 450 
PEÓN 
SERVIZOS 
BÁSICOS 

OPERARIO 
C3 18.840,69 18.897,21 18.844,96 

OCUPADA 
FIXO 

  A.X. 
INFRAEST.       412.572,73 413.810,45 404.821,65   

                
                

48 920 TÉCNICO 
INFORMÁTICO 

TECNICO 
ESPECIALIST
A B 28.199,64 28.284,24 27.476,12 VACANTE 

49 920 AUXILIAR 
ADMÓN. XERAL 

AUXILIAR 
ADMVO.-
AMORTIZ C2 22.585,64 22.653,40 22.006,16 

OCUPADA 
FIXO 

50 920 AUXILIAR 
ADMÓN. XERAL 

AUXILIAR 
ADMVO.-
AMORTIZ C2 22.585,64 22.653,40 22.006,16 

OCUPADA 
FIXO 

51 920 
AUXILIAR 
ARQUIVO E 
BIBILIOTECA 

AUXILIAR 
ADMVO.-
AMORTIZ C2 22.585,64 22.653,40 22.006,16 

OCUPADA 
FIXO 

52 920 TELEFONISTA AUXILIAR 
ADMVO. C2 21.322,33 21.386,30 20.775,26 

OCUPADA 
FIXO 
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53 920 ADMVO/A 
ADMÓN XERAL ADMVO. C1 24.455,48 24.528,85 23.828,02 

VACANTE- 
PI 

54 920 ADMVO/A 
ADMÓN XERAL ADMVO. C1 24.455,48 24.528,85 23.828,02 

VACANTE- 
PI 

55 920 
TECNICO AUX 
ARQUIVO E 
BIBLIOTECA 

ADMVO. 
C1 24.455,48 24.528,85 23.828,02 

VACANTE- 
PI 

56 920 LIMPIADOR/A OPERARIO C3 18.670,07 18.726,08 18.191,05 
OCUPADA 

FIXO 

57 920 LIMPIADOR/A OPERARIO C3 18.670,07 18.726,08 18.191,05 
OCUPADA 

FIXO 

58 920 NORMALIZADOR 
LINGÜÍSTICO 

TECNICO 
SUPERIOR A1 36.907,45 37.018,17 35.960,51 VAC-OT 

  ADMÓN 
XERAL       264.892,92 265.687,60 258.096,52   

         

VACANTE PI: praza vacante a cubrir por promoción interna        
VAC-OT:praza vacante, ocupada temporalmente     
* avogado/a CIM:retribucións correspondentes á praza para contrato a tempo completo    
* o salario base é o resultado de sumar as 6 mensualidades anteriores e 8 mensualidades posteriores á reducción.  

 
BASES DE EXECUCIÓN 

 
PERSOAL FUNCIONARIO.-VALOR HORA ORDINARIA 

    
    VALOR VALOR  

GRUPO NIVELCD HORA 2010 HORA RDL8/2010 
A1 30 33,76 32,08 
A1 28 32,47 30,85 
A2 26-APARELL 28,02 26,62 
A2 26-XEFE SS 25,81 24,52 

A2 26 SS 25,24 23,98 

B       
C1 22 -XSA/TES 25,19 23,93 
C1 22 21,30 20,24 
C1 20 19,29 18,33 
C1 18 18,51 17,59 
C2 18 17,37 16,50 
AP 14 14,09 13,95 

AP 14 13,96 13,82 
* HORAS ANUAIS: 1554  

 

PERSOAL LABORAL.-VALOR HORA ORDINARIA 

    

  VALOR VALOR  VALOR HORA 
CATEGORÍA HORA CONV HORA 2010 RDLEI 8/2010 

TECNICO SUPERIOR 23,75 23,82 22,63 
TECNICO MEDIO 20,58 20,64 19,61 
TÉCNICO ESPECIALISTA 18,15 18,20 17,29 
ADMINISTRATIVO 15,74 15,78 15,00 
ENCARGADO XERAL 16,16 16,21 15,40 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13,72 13,76 13,07 
CAPATAZ ENCARGADO 14,23 14,28 13,56 
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OFICIAL 13,51 13,55 12,87 
OFICIAL SERVICIOS VARIOS 13,21 13,25 12,59 
OPERARIO ESPECIALISTA 12,53 12,56 12,44 

OPERARIO 12,01 12,05 11,93 

* HORAS ANUAIS: 1554       

 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 2/2010. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 02/09/2010, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e asuntos 

económicos de 23/09/2010.  

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
 Considerando  a existencia dunha serie de facturas correspondentes a servizos prestados no 
exercicio 2009, para cuxa aprobación no citado exercicio non existía crédito orzamentario 
suficiente, e tendo en conta que as obrigas que implican sí son esixibles ao concello. 
 
Téndose elevado ditas facturas ao Pleno da Corporación de data 30/06/2010 para a súa 
aprobación extraordinaria, mediante recoñecemento extraxudicial de créditos 2/2010, 
aprobación que foi rexeitada. 
 
Considerando o deber da Administración de facer fronte ás súas obrigas polos servizos 
efectivamente prestados polos proveedores, coa finalidade de non incurrir nun enriquecemento 
inxusto. 
 
Visto o informe de reparo formulado pola Intervención municipal en data 07/06/2010. 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación , previo dictámen favorable da Comisión Informativa de 
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1º.-Aprobar o expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos nº2/2010, por importe 
total de 914.703,69€ có desglose que se indica no Anexo I a esta proposta, de xeito que as 
facturas que inclúe queden convalidadas e aprobadas. 
 
Teo, 2 de setembro  de 2010. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

ANEXO 1 
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS .-ORZAMENTO 2010 

          
EMPRESA FACTURA CONCEPTO IMPORTE PARTIDA 
          

Patricia Armada 
Iglesias 22/2009 

honorarios redacccion 
proxecto piscina 
municip 820,12 432/227,06 

      820,12   
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AQUAGEST 234-8/9 F 
facturación auga 
potable 4º trimestre 
2008 140.483,22 441/227,06 

AQUAGEST 234-9/9 F 
facturación auga 
depurada 4º trimestre 
2008 75.602,24 441/227,06 

AQUAGEST 234-12/9 F 
facturación auga 
potable 1ºtrimestre 
2009 137.505,03 441/227,06 

AQUAGEST 234-13/9 F 
facturación auga 
depurada 1ºtrimestre 
2009 75.628,52 441/227,06 

AQUAGEST 234-34/9 F 
facturación auga 
potable 2º trimestre 
2009 152.049,97 441/227,06 

AQUAGEST 234-35/9 F 
facturación auga 
depurada 2º trimestre 
2009 80.907,52 441/227,06 

AQUAGEST 234-37/9 F 
facturación auga 
potable 3º trimestre 
2009 165.374,51 441/227,06 

AQUAGEST 234-38/9 F 
facturación  auga 
depurada 3º trimestre 
2009 86.332,56 441/227,06 

      913.883,57   
          
     

  TOTAL REC 3/2010: 914.703,69  
 

O Sr. Alcalde explica que non pode incidir nun novo argumentario porque non o ten. 

Explica que todos os concelleiros saben que se trata dunha situación estructural que se 

reitera ano a ano e que se está intentando correxir como demostra o feito de que no 

orzamento do 2010 se incrementara a partida correspondente. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, pregunta se a factura da piscina xa estaba. 

 

O Sr. Alcalde explica que se trata dunha factura que chegou a principios de ano e que 

esa é a razón pola que ten que ser obxecto dun recoñecemento extraxudicial, estando 

incluída xa nos anteriores. Salienta o Sr. Alcalde que é o mesmo cadro que fai tres 

meses. 

 

O Sr. Parajó di que aínda que considera que os que fan os traballos deben cobrar, vai a 

votar en contra porque non están os concelleiros do PSOE e quere que cando se 

aprobe estén eles. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que o seu grupo xa dixo varias veces que 

os membros do equipo de goberno e os anteriores do BNG nunca apoiaron un 

recoñemente extraxudicial. Pídelle ao equipo de goberno que faga as cousan ben e 

que senón fagan o que queiran. 

 

O Sr. Alcalde di que ten que reiterar os mesmos argumentos que nas outras ocasións. 

Explica que no ano 2007 aprobouse un recoñecemento extraxudicial do goberno 

anterior dun millón e pico de euros. Explica que a forma de solventar o problema é 

contemplar no orzamento a débeda, de dous millóns, sendo que este ano xa se meteu 

algo máis do que corresponde á anualidade para ir así solventando o problema. Reitera 

o Sr. Alcalde que se trata dunha cuestión estructural que ven da anualidade 2004-2005. 

O que lle queda a Aquaguest e ir a un procedemento xudicial e cobrar xuros. O Sr. 

Alcalde remata sinalando que o Sr. Blanco sempre aprobou os recoñecementos 

extraxudiciais de crédito e que el o volve a someter a Pleno por responsablidade. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, sinala que pola súa parte non ten nada máis que dicir. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que o PP aprobou os recoñecementos 

extraxudiciais porque tiña apoios, e non do BNG. 

 

O Sr. Alcalde sinala que, respetando o posicionamento que se fai, non lle gostaría estar 

na oposición e verse no brete de que o seu voto decidira o recoñemento extraxudicial. 

Reitera que nos orzamentos incrementouse a partida engadindo que o Sr. Blanco sabe 

que se non se aproba, non se pode pagar, polo que parece que o que se está 

buscando é que Aquaguest vaia ao Xulgado. Pregunta o Sr. Martiño que lle pode dicir 

ás empresas. 

 

O Sr. Blanco resposta que xa llo dixo. 

 

O Sr. Alcalde explica que aínda que exista liquidez non se pode pagar ata que o Pleno 

non desbloquee a situación, sendo polo tanto unha decisión do conxunto da 

Corporación non da alcaldía. 
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O Sr. Blanco dille ao Sr. Alcalde que se arregle. 

 

O Sr. Alcalde resposta que non pode senón o aproba o Pleno. 

 

O Sr. Sisto di que nunca o voto do BNG determinou que non se pagaran as facturas. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor (6 BNG) e sete votos en contra (6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO), 
acorda rexeitar a proposta de recoñecemento extraxudicial de crédito nº 2/2010, 
por importe total de 914.703,69.  
 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA DELEGACIÓN 
NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA A XESTIÓN, INSPECCIÓN E 
RECADACIÓN VOLUNTARIA E EXECUTIVA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA OU APROVEITAMENTOS ESPECIAIS CONSTITUÍDOS NO SOLO, 
SUBSOLO E VOO DAS VÍAS PÚBLICAS, A FAVOR DAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIZOS DE SUMINISTRACIÓN DE INTERESE XERAL. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 02/09/2010, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda a asuntos 

económicos de 23/09/2010. 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 
Considerando a recente aprobación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por aproveitamento 
especial do dominio público por empresas prestadoras de servizos de suministro de interese xeral 
ou que afecten á xeralidade ou a unha parte importante do vecindario, que afecta tamén as 
empresas que prestan o servizo de telefonía móbil. 
 
Vista a comunicación da Deputación Provincial de data 21/07/2010, pola que se da traslado do 
procedemento para delegar nesta administración a xestión, inspección e recadación desta taxa. 
 
Considerando o interese que ten esta delegación para a facenda municipal, toda vez que a 
Deputación Provincial conta con medios técnicos e persoais suficientes para levar a cabo estas 
funcións de forma axeitada e eficiente, trascendendo nunha mellora da recadación dos recursos 
municipais. 
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto de data 1 de setembro de 2010. 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame favorable da Comisión Informativa de 
Facenda, a adopción do seguinte ACORDO: 
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1º.-Aprobar a delegación na Deputación Provincial da Coruña a xestión, inspección e recadación 
voluntaria e executiva da taxa pola utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos 
no solo, subsolo e voo das vías públicas, a favor das empresas prestadoras de servizos de 
suministración de interese xeral.A xestión que é obxecto de delegación, afecta tanto ao suposto 
xeral do artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, baseado no 1,5% dos 
ingresos brutos obtidos no termo municipal, como ao suposto especial da telefonía móbil. 
 
2º.-Proceder á publicación deste acordo non Boletín Oficial da Provincia, abrindo un período de 
exposición pública de 30 días hábiles dende dita publicación, para xeral coñecemento e 
presentación de alegacións. 
 
Teo, 2 de setembro de 2010. 
O ALCALDE       
Martiño Noriega Sánchez”     
 
 
Sendo as vinte e unha horas sae do Salón de Plenos o concelleiro do PP, Sr. 

Castroagudín, que entra pasados dous minutos. 

 

O Sr. Alcalde explica que as empresas de telefonía móvil están recorrendo as 

ordenanzas de todos os concellos e que por iso se somete ao Pleno esta proposta, 

para que sexa a Deputación a que defenda esta situación. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, e o portavoz do PP, Sr. Blanco, anuncian a abstención dos seus respectivos 

grupos coa proposta.  

 

Preguntado polo Sr. Alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor (6 BNG) e sete abstencións (6 PP e 1 Grupo Mixto- INTEO), 
acorda: 

1º.-Aprobar a delegación na Deputación Provincial da Coruña a xestión, 
inspección e recadación voluntaria e executiva da taxa pola utilización 
privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo e 
voo das vías públicas, a favor das empresas prestadoras de servizos de 
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suministración de interese xeral.A xestión que é obxecto de delegación, 
afecta tanto ao suposto xeral do artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, baseado no 1,5% dos ingresos brutos obtidos no 
termo municipal, como ao suposto especial da telefonía móbil. 
2º.-Proceder á publicación deste acordo non Boletín Oficial da Provincia, 
abrindo un período de exposición pública de 30 días hábiles dende dita 
publicación, para xeral coñecemento e presentación de alegacións. 
 
8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE EXPOSICIÓN E APROBACIÓN DA 
CONTA XERAL DO EXERCICIO 2009. 
O Sr. Alcalde lembra que este asunto quedou sobre a mesa na Comisión Informativa 

correspondente, polo que se retira da orde do día do Pleno que se está a celebrar. 

 

9.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE AS LIQUIDACIÓNS NEGATIVAS 
CORRESPONDENTES Á PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO DO ANO 
2008. 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. Armando Blanco. 

 

O Sr. Blanco da conta da moción do seu grupo de 16/08/2010 (rex. entrada nº 7354, de 

19/08/2010), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de facenda e asuntos económicos de 23/09/2010. 

    

“O Ministerio de Política Territorial ven de facer públicos os datos relativos á liquidación 
da Participación das entidades locais nos Ingresos do Estado correspondentes ó 
exercicio 2008. 

As cantidades que teñen que devolver as entidades locais galegas como consecuencia 
da liquidación do ano 2008 ascenden a 106.284.655,29 €. 

No caso concreto do Concello de Teo o importe a devolver ascende a máis de 200.000 
€. 

Esta situación produciuse como consecuencia da falla de previsión do Goberno de 
España, presidido polo Sr. Rodríguez Zapatero que, empeñado en negar as 
consecuencias da crise económica, presentou no ano 2008 uns orzamentos cunhas 
previsións de ingresos que estaban moi lonxe da realidade. 
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Agora, no peor momento da crise económica e ó tempo que experimentan unha 
notable baixada dos seus ingresos, as Comunidades Autónomas e as Corporacións 
Locais van a verse obrigadas á devolución de importantes cantidades como 
consecuencia dos erros do goberno do Sr. Rodríguez Zapatero. 

A esta situación hai que engadir que o Goberno de España, continúa incumprindo o 
seu compromiso de abordar a reforma do financiamento  local para garantir o principio 
de suficiencia das facendas locais. 

A reclamación  efectuadas polo Goberno de España neste momento podería poñer en 
risco o mantemento dos servizos públicas de titularidade local, razón polo que compre 
solicitar que se deixe sen efecto a liquidación efectuada ou que, no seu defecto, se 
adíe o pagamento da cantidade a devolver ata que exista un crecemento económico 
por riba do dous por cento anual en un prazo de dez anos. 

Ademáis, para garantir a suficiencia financeira das facendas locais, o Goberno do 
Estado debería garantir, como xa fixo a Xunta de Galicia co Fondo de Cooperación 
Local no ano 2010, que ningún  concello perciba menos ingresos durante o ano 2011 
en concepto de Participacións nos Ingresos do Estado que os que ven percibindo 
durante o ano 2010. 

Por todos os motivos expostos, o Grupo Municipal do Partido Popular de Galicia 
proponlle ó Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos: 

1º Dirixirse ó Ministerio de Política Territorial do Goberno de España para solicitarlle 
que deixe sen efecto a liquidación negativo correspondente a Participación nos Igresos 
do Estado do ano 2008 ou que, no seu defecto, se adíe o pagamento da cantidade a 
devolver ata que exista un crecemento económico por riba do dous por cento anual en 
un prazo de dez anos. 

2º Dirixirse ó Ministerio do Política Territorial para que o Goberno de España adopte 
unha medida tendente a garantir que os ingresos que percibirán as entidades locais 
durante o ano 2011 en concepto de Participación nos Ingresos do Estado non sexan 
inferiores que os que veñen percibindo durante o ano 2010, tal e como ten realizado a 
Xunta de Galicia co Fondo de Cooperación Local durante o ano 2010. 

Teo, 16 de agosto de 2010 

Asdº. Armando Blanco Martínez” 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, anuncia o apoio do seu grupo á moción. 

 

Sendo as vinte e unha horas e cinco minutos sae do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, D.ª Carme Hermida. 
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O Sr. Alcalde opina que se trata dunha moción oportunista, e que a devolución é un 

problema engadido á minoración de cantidades que se reciben dende o Estado. 

Anuncia a abstención do BNG. 

 

O Sr. Parajó di que lle extrana a abstención do BNG porque os cartos tenos que 

devolver tanto a Xunta como os Concello, repercutindo nos veciños. Opina o Sr. Parajó 

que a abstención non é lóxica e que cando o Sr. Alcalde lles bota a bronca á oposición 

por votar en contra ou absterse nalgún asunto, ten que ter en conta que o BNG non 

apoia, por exemplo, mocións como esta. 

 

O Sr. Alcalde promételle ao Sr. Parajó non facerlle máis recriminacións. Explica que o 

BNG está de acordo coa parte resolutiva da moción, pero non coa exposición de feitos. 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Parajó que non entende a súa postura, sobre todo tendo en 

conta o rexeitamento que se acaba de facer. 

 

O Sr. Parajó pregunta se o de devolver cartos non é importante para o Concello. 

 

O Sr. Alcalde resposta que sí. 

 

O Sr. Sisto di que se se suprime a parte expositiva o BNG apoiaría a moción. 

 

O Sr. Parajó di que cando se lles quere pedir permiso se di que parece mentira e que 

porén cando foi para contratar a auditoría non se pediu o visto bo da oposición. 

 

O Sr. Alcalde dí que se trataba dunha competencia súa. 

 

O Sr. Parajó di que os cartos son do pobo. 

O Sr. Alcalde di que non ten ningunha dúbida e que descoñece se o Sr. Parajó a tivo 

nalgún momento. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
sete  votos a favor (6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO) e seis abstencións (6 BNG), 
acorda: 
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1º Dirixirse ó Ministerio de Política Territorial do Goberno de España para 
solicitarlle que deixe sen efecto a liquidación negativo correspondente a 
Participación nos Igresos do Estado do ano 2008 ou que, no seu defecto, se adíe 
o pagamento da cantidade a devolver ata que exista un crecemento económico 
por riba do dous por cento anual en un prazo de dez anos. 

2º Dirixirse ó Ministerio do Política Territorial para que o Goberno de España 
adopte unha medida tendente a garantir que os ingresos que percibirán as 
entidades locais durante o ano 2011 en concepto de Participación nos Ingresos 
do Estado non sexan inferiores que os que veñen percibindo durante o ano 2010, 
tal e como ten realizado a Xunta de Galicia co Fondo de Cooperación Local 
durante o ano 2010. 

 

10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA  DE PARTICIPACIÓN NO PLAN DE 
COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2008 – 2011, ANUALIDADE 2011. 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Rafael Sisto. 

 

O Sr. Sisto da conta da proposta da alcadía de 20/09/2010, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda e infraestruturas de 23/09/2010. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Plan de Cooperación cos Concellos (PCC) 2008/2011, anualidade 2011 

Recibido escrito da Deputación Provincial da Coruña na que se comunica a modificación 
das bases reguladoras do Plan de Cooperación cos Concellos (PCC 2008/2011) e se 
indica o prazo de solicitude da anualidade 2011 

Tendo en conta o novo creto xerado pola baixa da adxudicación da obra do PCC 
“Abastecemento e saneamento en Xesta Folgueiras”, e que, segundo as consultas 
realizadas, esta baixa non é acumulable ás novas baixas que previsiblemente se 
producirán nas adxudicacións das outras obras do PCC agora en licitación. 

Tendo en conta as Bases Reguladoras do Plan de Cooperación cos Concellos (PCC) 
2008-2011 aprobadas polo Pleno da Deputación Provincial o 30 de maio de 2008 (BOP 
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núm 128 do 5 de xuño) e o texto de modificación das citadas bases, publicado no BOP nº 
121 do 29 de xuño de 2010  

En virtude do exposto, e en consonancia coa documentación do expediente, proponse ao 
Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 

1. Participar no Plan de cooperación cos Concellos (PCC) 2008-2011 da Deputación 
Provincial da Coruña, anualidade 2011, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa 
totalidade, e solicitar a realización dos investimentos que se indican de seguido: 

Denominación Orzamento total Achega municipal Achega provincial 

Planta de 
depuración 
biolóxica no río 
Sestelo 

106.345,35 € 21.270,87 € 85.083,48 

2. Aprobar o correspondente proxecto técnico da obra 

3. Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións necesarios 
para a execución das obras 

4. Para o financiamento do importe da achega municipal, este Concello comprométese 
a incluír no orzamento municipal correspondente, crédito dabondo para o seu 
financiamento 

5. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
administracións públicas para o financiamento deste investimento 

6. Autorizar á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite 
que o Concello de Teo está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social 

7. Facultar ao Alcalde para executar todo o relacionado co presente acordo. 

Teo, a 20 de setembro de 2010. 

Martiño Noriega Sánchez” 

 
O Sr. Sisto explica que resulta preciso facer unha corrección no orzamento total, 

quedando o mesmo segundo se recolle a continuación. 
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Denominación 
Orzamento total 
do proxecto co 
16 % de IVE 

Achega 
municipal 

Achega 
provincial 

Achega 
provincial 
adicional 
correspondente 
ao 2 % de IVE 

Orzamento total 
do proxecto co 
18 % de IVE 

Planta de 
depuración 
biolóxica no río 
Sestelo 

 

106.354,35 € 

 

 

21.270,87 € 85.083,48 1.833,69 € 108.188,04 € 

 
Sendo as vinte e unha horas e doce minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, D.ª Carme Hermida 

 

O Sr. Sisto explica que se trata dunha depuradora móvil, engadindo que en todo caso 

non se renuncia ao do colector dende Espasande, que aparece no orzamento do 

Estado, podendo nese caso ser trasladada a depuradora para eliminar unha fosa no 

cauce do río Sextelo, que está dando moitos problemas con Augas de Galicia. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, amosa a súa conformidade coa proposta. Salienta que está sorprendido e que 

quere transmitir a súa felicitación pola forma en que o Sr. Sisto levou adiante o POS. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que cando dixo que os do BNG trucaban 

non se equivocaba, pero que agora ten que dicir para ben que neste tema e no POS 

hai que sacarse o sombreiro ante o Sr. Sisto e o Sr. Alcalde, xa que nisto non trucaron, 

existindo unha Xunta de portavoces para chegar a un acordo. O Sr. Blanco di que 

cando o Sr. Sisto lles falou desta depuradora, pareceulle unha boa saídae hai que 

darlle as gracias por consultarlles. Opina o portavoz do PP que así da gusto apoiar as 

cousas e que é raro pero que nete caso os do BNG non trucaron. O Sr. Blanco 

agradece novamente a busqueda de consenso, engadindo que non é tan difícil.  

O Sr. Alcalde explica que a vontade do grupo de goberno é consensuar os Plans da 

Deputación como viña facendo o BNG ao entender que as obras están por enriba de 

intereses partidistas. 
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Preguntado polo Sr. Alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (6 BNG, 6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO), acorda: 

1. Participar no Plan de cooperación cos Concellos (PCC) 2008-2011 da 
Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2011, cuxas bases se 
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a realización dos 
investimentos que se indican de seguido: 

 

Denominación 

Orzamento 
total do 
proxecto co 
16 % de IVE 

Achega 
municipal 

Achega 
provincial 

Achega 
provincial 
adicional 
correspond
ente ao 2 % 
de IVE 

Orzamento 
total do 
proxecto co 
18 % de IVE 

Planta de 
depuración 
biolóxica no río 
Sestelo 

 
106.354,35 € 
 
 

21.270,87 € 85.083,48 1.833,69 € 108.188,04 € 

 

2. Aprobar o correspondente proxecto técnico da obra 

3. Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións 
necesarios para a execución das obras 

4. Para o financiamento do importe da achega municipal, este Concello 
comprométese a incluír no orzamento municipal correspondente, crédito 
dabondo para o seu financiamento 

5. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 
doutras administracións públicas para o financiamento deste investimento 

6. Autorizar á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se 
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acredite que o Concello de Teo está ao corrente nas súas obrigas 
tributarias e coa Seguridade Social 

7. Facultar ao Alcalde para executar todo o relacionado co presente acordo. 

 
11.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto décimo segundo da orde do día relativo a rogos e preguntas, 

o Sr. Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia. 

 

Intervén o Sr. Parajó quen di que con data de 27/09/2010 (rex. entrada nº 9167), 

presentou unha moción sobre a modificación puntual do PXOM en relación á 

segregación en extensión de núcleo. 

 
Sometida a proposta a votación, o Pleno  da Corporación, co quorum da maioría 
absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se proceda ao debate e 
posterior votación da moción de INTEO sobre a modificación puntual do PXOM. 
 

O Sr. Parajó da conta da moción de data de 27/09/2010 (rex. entrada nº 9167), que se 

recolle a continuación. 

 

“F. Manuel Parajó Liñares, concelleiro de IN-Teo na Corporación Municipal no Concello 

de Teo, formula para a súa aprobación no vindeira pleno ordinario, previa declaración 

de urxencia, a presente MOCIÓN en base ós motivos seguintes: 

 

1.- Con data 20-09-2010 formulei, con Rexistro de Entrada 8868 moción interesando a 

adopción de acordo para autorizar as segregacións en terreos calificados como “SOLO 

DE EXTENSIÓN DE NÚCLEO”. 

2.- Logo das informacións recabadas ó efecto, intereso a retirada da devandita moción, 

e substituila por outra na que se adopte o seguinte acordo: 
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O Concello de Teo, interesa de xeito inmediato, a modificación puntual do PXOM deste 

Concello, variando o artigo 117.3 párrafo 2 do mesmo, que impide as parcelacións no 

solo calificado como “SOLO DE EXTENSIÓN DE NÚCLEO”, para adecualo PXOM ó 

espíritu e letra da modificación da Lei do Solo galega (Lei 2/2010)”. 

 

O Sr. Parajó explica que a moción versa sobre a posibilidade de segregar en extenxión 

de núcleo. Explica que xa presentara unha moción anterior, con data de 20/09/2010 

(rex. entrada nº 8866), que quere que sexa retirada e substituída pola moción 

transcrita. 

 

O Sr. Blanco sinala que non ten nada que dicir e anuncia o apoio do seu grupo. 

 

O Sr. Sisto amosa a conformidade do seu grupo coa moción do Sr. Parajó, engandindo 

que foi el mesmo o que lle pediu que correxira a moción presentada inicialmente 

porque coa redacción orixinaria poderían existir inconvintes. O Sr. Sisto explica que se 

modificou a lei e parece lóxico dar os pasos precisos para trasladar a modificación en 

cuestión ao Plan Xeral. 

  

O Sr. Parajó sinala que isto vai a repercutir en moitas familias que están esperando 

para facer unha casa. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (6 BNG, 6 PP e 1 Grupo Mixto-INTEO), acorda que o 
Concello de Teo interesará de xeito inmediato, a modificación puntual do PXOM, 
variando o artigo 117-.3 párrafo 2 do mesmo, que impide as parcelacións no solo 
calificado como “SOLO DE EXTENSIÓN DE NÚCLEO”, para adecualo PXOM ó 
espíritu e letra da modificación da Lei do Solo galega (Lei 2/2010). 
 
12.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (IN-TEO). 
O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó formula os/as seguintes rogos e 

preguntas: 
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1.- O Sr. Parajó di que lle chegou algunha queixa en relación á apertura do curso do 

Instituto o Xoves ás doce horas. Explica que se xuntaron gran cantidade de coches e 

autobuses, engadindo que lle extrana que non estivera a policía para dirixir o tráfico, 

pese a que se formou un caos. Opina o Sr. Parajó que se debe ter un pouco de 

consideración cando existan situacións coma esta. 

 

Explica o Sr. Alcalde que existe un problema de efectivos, e que os membros da Policía 

local son os que son,  pero que en todo caso se terá en conta a petición e se tentará 

que na medida do posible non se volva a repetir.  

 

2.- Explica o Sr. Parajó que lle consta a existencia dunha oferta para a prestación de 

servizos en materia de recursos humanos e contratación. Pregunta o Sr. Parajó que é o 

que fai no Concello a empresa Galivalia Consulstgo S.L., que cobra mil euros ao mes, 

máis o IVE. 

 

O Sr. Alcalde explica que o que esta empresa fai é o que viña facendo o equipo da 

universidade, en relación á creación dun departamento de recursos humans e o 

desenvolvemento dos convenios de persoal. Salienta o Sr. Alcalde que o equipo é o 

mesmo pero que o problema xurdiu porque moitos concellos, non o de Teo, non lle 

pagaba á Universidade polo que non se lles permitiu seguir mantendo relacións de 

asesoramento cos Concellos. Remata o Sr. Alcalde resumindo que o asesoramento é o 

mesmo, aínda que non directamente a través da Universidade, polas razóns expostas. 

 

O Sr. Parajó pregunta se se presentaron máis empresas. 

 

O Sr. Alcalde explica que se trata dun contrato menor. 

 

O Sr. Parajó di que ve tres nomes e que ou son do PSOE ou do BNG. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Parajó que xa sabe máis que el, porque el non sabe o que 

vota cada quen. 

O Sr. Parajó di que un era concelleiro do PSOE en Ames. 
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O Sr. Alcalde di que asesoran en máis de 50 Concellos gobernados tanto polo PP, polo 

PSOE polo BNG e por independentes. Explica que se trata dun equipo de recoñecido 

prestixio polo que resultaba interesante contratalos, polo menos, un ano, para regular 

todo o tema de persoal. 

 

O Sr. Parajó di que o servizo de consultoría, asistenza e asesoramento técnico-xurídido 

en materia de xestión de recursos humanos so en Brión, que é do PSOE, e elaboración 

de relacións de postos de traballo e asesoramento integral en materia de recursos 

humans noutros Concellos como Ames, Brión, Cabanas, Carballo, Cee, Cerceda, Mos, 

Tui, Cerceda, Cuntis, Ribeira, Ferrol, A Estrada, Oroso, Rianxo, Xinzo de Limia, 

Redondela, etc, sendo so tres do PP. 
 

O Sr. Alcalde di que el cree que son máis. 

 

3.- Pregunta o Sr. Parajó como está o tema do Sergas en relación ao centro médico. 

 

O Sr. Alcalde explica que nos vindeiros días se convocará aos portavoces, ao igual que 

se fixo no POS, para trasladarlles a proposta do Sergas, que en principio manten a súa 

posición de centralización na parte norte e abre a posibilidade da construccion dun 

centro secundario na finca da Ramallosa. Explica o Sr. Alcalde que esta non é a 

proposta que se trasladou dende o Concello, tanto no goberno anterior como neste, 

ratificado polos portavoces no seu momento. Reitera o Sr. Alcalde que haberá que 

trasladalo aos portavoces para  debatilo a adoptar unha decisión conxunta ao respecto. 

  

4.- O Sr. Parajó di que quere pedirlle á Sra. Carme Hermida que, cando poida, lle 

facilite as facturas pagadas de música na noite e se hai algún convenio. 

 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
Os/as concelleiros/as do PP formulan os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- O portavoz do PP, Sr. Blanco, di que segundo chegou aos seus oídos o Sr. Alcalde 

estivo na radio ou na televisión, aínda que el non o viu porque non tiña ganas. Di o Sr. 
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Blanco que parece ser que o Sr. Alcalde se está atribuíndo que o mérito do Centro 

médico, é del e de ninguén máis. 

 

O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Blanco que mire as declaracións. Explica que dixo que fora 

a oposición dos veciños e das forzas políticas o que permitu que o tema saira adiante. 

 

O Sr. Blanco di que foi mérito dos veciños, das asociacións e dos grupos políticos. 

 

Sinala o Sr. Alcalde que esa foi exactamente a súa valoración. 

 

2.- A concelleira do PP, Mª Carmen Barros, pregunta por un escrito que se presentou 

no Concello en relación a unha casa que se inunda no río Feros, na rúa das Larañas. 

Explica que se inunda cada inverno, cando chove moito e que se fixo un escrito porque 

parece ser que o problema e o tubo que pasa por debaixo da estrada non é suficiente 

para a auga que corre polas leiras. 

 

O Sr. Alcalde di que non identifica o caso ao que se refire a Sra. Barros, porque existen 

varios, pero que, en todo caso, se mirará. 

 

A Sra. Barros explica que cando é época da crecida,  o tubo de debaixo da estrada non 

desaloxa suficiente e provoca inundacións. Di a Sra. Barros que quere saber se a pista 

está integrada nos proxectos do POS. 

 

O Sr. Alcalde reitera que se compromete a miralo e a contestarllo. 

 

Ante a pregunta do Sr. Sisto sobre a ubicación exacta, a Sra. Barros di que é ao final 

das Brañas. 

 

O Sr. Sisto pregunta se a colocación do tuvo foi posterior á construcción da casa. 

 

A Sra. Barros di que a estrada leva moito tempo e que o tubo será o que estaba posto 

O Sr. Sisto di que cando un fai unha casa ten que pensar na ubicación, 

comprometéndose a clarexar o tema e respostarlle. 
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3.- O concelleiro do PP, Sr. Mata, pregunta como está o tema da ponte que tirou a 

riada sobre o río Pereira. 

 

O Sr. Sisto resposta que está complicado. Explica que o que se debía facer era retirar 

as pedras do río e voltar a armar a pontes e iso ten un custo moi elevado. Di que se 

pensou nun paso peatonal, pero que non está claro que sexa o máis axeitado, 

estándose en todo caso estudando o tema. 

 

O Sr. Mata di que xa era un paso peatonal. 

 

O Sr. Sisto di que era unha ponte de pedra e que, en todo caso, se trata dunha 

decisión complicada. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha horas e corenta e cinco 

minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente 

acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 
      O Alcalde                  A Secretaria 
 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  12/2010 
 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 
 

- 27 OUTUBRO DE 2010 – 
 
Na Casa do Concello, a vinte e sete de outubro de dous mil dez, reúnense en primeira 
convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, baixo 
a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de celebrar a 
sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron debidamente 
convocados/as. 
 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  
Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 
D.ª Carmen Diéguez González 
D. Andrés Fernández Martínez 
D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 
D. Ángel M. Rey Martínez 
D. Armando U. Blanco Martínez 
D. Antonio Castroagudín Valladares 
D.ª Sara Josefina Currás Rey 
D. Juan Bautista Aller Suárez 
D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 
D. Manuel Mata Iglesias 
D. Alexandre Leis Carlés 
D. Carlos Rego Jorge 
D.ª Sandra Riveiro Carro 
D. Manuel José Rama Lesta 
D. F. Manuel Parajó Liñares 
 
Secretaria accidental:  
D.ª Mª Pilar Sueiro Castro 
 
Interventora: 
Mónica Lado Varela 
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ORDE DO DÍA 
 
1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  747/10 Á 825/10). 

2.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A PROPOSTA DE 

CONTINUACIÓN DO REASFALTADO INICIADO NA RÚA CLARA CAMPOAMOR 

POLO RESTO DA ESTRADA QUE ATRAVESA O LUGAR DE A PÓBOA 

(CACHEIRAS) ATA O LÍMITE DO CONCELLO DE SANTIAGO, NO LUGAR DA 

CRUXEIRA. 

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CORRECCIÓN DE ERRO 

MATERIAL EXISTENTE NO ANEXO DE PERSOAL DO ORZAMENTO DE 2010. 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN DE COLUMNAS, CARTEIS E 

OUTRAS INSTALACIÓNS LOCAIS ANÁLOGAS PARA A EXHIBICIÓN DE 

ANUNCIOS. 

5.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG SOLICITANDO O MANTEMENTO DO 

NOITEBÚS. 

6.- MOCIÓNS. 

7.- ROGOS E PREGUNTAS. 

 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 
Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas e cinco minutos, declara público e aberto o 
acto, e escusa a asistencia da Sra. Hermida Gulías, que por razóns laborais ten 
previsto incorporarse á sesión mais tarde. Seguidamente pasase a estudar os asuntos 
incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes: 
 
 
1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  747/10 Á 825/10). 
O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 23 de 
setembro ata o 21 de outubro de 2010, que comprenden os números 747/10 á 825/10, 
indicando que están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa 
consulta se así o desexan. 
 
O Pleno da Corporación dáse por enterado. 
 
2.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A PROPOSTA DE 
CONTINUACIÓN DO REASFALTADO INICIADO NA RÚA CLARA CAMPOAMOR 
POLO RESTO DA ESTRADA QUE ATRAVESA O LUGAR DE A PÓBOA 
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(CACHEIRAS) ATA O LÍMITE DO CONCELLO DE SANTIAGO, NO LUGAR DA 
CRUXEIRA. 
O Sr. Alcalde da conta ó Pleno de que a moción presentada polo voceiro do grupo 
municipal socialista de data 13/10/2010 (rex. entrada nº 9865), que se transcribe a 
continuación, foi ditaminada desfavorablemente pola Comisión Informativa de 
urbanismo, vivenda e infraestruturas de 22/10/2010. 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA Á CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Alexandre Leis Carlés, 
AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97.3 DO REAL DECRETO 2568/1986, 
DO 28 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES 
LOCAIS E DEMAIS NORMATIVA QUE POIDA RESULTAR DE APLICACIÓN. 
 
ASUNTO: Proposta de continuación do reasfaltado iniciado na rúa Clara Campoamor polo 
resto da estrada que atravesa o lugar da Poboa (Cacheiras) ata o límite do Concello de 
Santiago, no lugar da Cruxeira. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
O Grupo Municipal Socialista denuncia o agravio comparativo que para os/as veciños/as da 
Poboa (Cacheiras) supón a non continuación do reasfaltado iniciado na rúa Clara Campoamor 
ata a estrada que atravesa este lugar e que hoxe en día soporta un intenso tráfico de vehículos, 
mesmo de persoas que acceden a Santiago por esta zona. 
 
O Grupo Municipal Socialista, asemade, considera inaceptable que o goberno municipal 
xustifique esta situación por “falta de fondos” cando o Concello de Teo recibiu dos Fondos 
Estatais (fondos Zapatero) e da Deputación Provincial da Coruña, nos últimos tres anos de 
lexislatura dende o 2007, máis de ¡¡SETE MILLÓNS E MEDIO DE EUROS!! (case mil 
trescentos millóns das antigas pesetas) para investimentos en obras. 
 
O problema de fondo é unha falta absoluta de planificación e de fixación de prioridades por 
parte do goberno nacionalista local en materia de investimentos en infraestruturas e máis en 
concreto no sistema de estradas municipal. 
 
Temos que recordar que no seu día o Grupo de Goberno rexeitou a petición socialista de 
elaborar un Plan de mellora da rede viaria municipal que, ademais de redundar positivamente 
na optimización da rede de estradas de titularidade local, distribuiría de forma máis axeitada os 
recursos económicos, xa que os investimentos que se realizasen se farían de acordo cuns 
criterios fundamentalmente técnicos e políticos, acompañados da correspondente periodización 
destes, o que, entre outras cuestións, evitaría a sensación amarga de agravio comparativo que 
existe hoxe entre a veciñanza da Poboa e á que non son alleas outras zonas do noso territorio 
municipal. 
 
No caso que nos ocupa, carece de toda racionalidade asfaltar só un tramo da estrada que 
conecta Montouto con Conxo e Santiago a través da Poboa e a Cruxeira que, ademais de servir 
de comunicación a unha zona do noso municipio moi poboada, como xa apuntamos 
anteriormente, estase a converter desde hai tempo nunha variante moi utilizada por persoas que 
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acceden a centros de traballo moi importantes, localizados na parte suroeste do Concello de 
Santiago como o Hospital Provincial, o Hospital Xeral e mesmo o Campus Sur da USC. 
 
Por iso mesmo, ademais de non ter lóxica funcional nin técnica, co abandono a que se somete a 
esta parte do noso concello, cométese o gravísimo erro de transmitir sensacións 
discriminatorias entre a veciñanza, o que ocasiona insatisfaccións e desconfianzas innecesarias 
e moi pouco convenientes nun concello onde o obxectivo de cohesión e vertebración social debe 
ser unha das prioridades da acción do goberno municipal. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Por todo o anteriormente exposto o Grupo Municipal Socialista, unha vez máis, reclama do 
goberno municipal que abandone a política da arbitrariedade e da improvisación que o vén 
caracterizando ao longo da presente lexislatura e se aveña a impulsar actuacións baseadas no 
rigor da planificación para optimizar o uso dos recursos públicos e propiciar a articulación 
social e territorial do noso concello. 
 
Neste senso, solicitamos que o goberno municipal proceda xa á elaboración dese Plan de 
mellora da rede viaria municipal e que, en todo caso, incorpore ao próximo POS 2011 (Plan de 
obras e servizos da Deputación) a continuación do reasfaltado na estrada que dende Montouto 
ata o límite do Concello de Santiago atravesa o lugar da Poboa, na parroquia de Cacheiras. 
Teo,13/outubro/2010 
Asdo. Jano Leis”   
 

Intervén en primeiro lugar o Sr. Leis dicindo que a moción ten dúas partes na proposta 
de resolución, por un lado pídese a elaboración dun plan de mellora da rede viaria 
municipal, que xa se ven reclamando polo PSOE dende a pasada lexislatura e que a 
súa falta leva a realizar actuacións desafortunadas que provocan discriminación entre 
os veciños afectados, en segundo lugar na moción pídese a incorporación do 
reasfaltado da estrada que conduce dende Montouto ata o límite de Santiago a través 
do lugar de a Poboa, dando continuación as obras da rúa Clara Campoamor, xa que se 
trata dunha vía moi transitada, que se utiliza polos veciños para acceder a Santiago, 
sobre todo utilízase pola xente que vai ó hospital e ó campus sur, e que se atopa en 
bastante mal estado. 
Engade que o feito de facer un tramo da estrada e deixar o resto, que afecta ao núcleo 
de A Poboa, provoca discriminación entre a veciñanza, e considera que este problema 
estaría resolto se existira un plan de mellora da rede viaria, porque se esta obra non 
tiña cabida no POS podería ir noutro plan, remata dicindo que o Concello recibiu 
ultimamente moitos fondos, tanto estatais como provinciais, e polo tanto non se lle 
pode dicir ós veciños que non hai fondos. 
 
O Sr. Parajó di que a el gustaríalle que todas as estradas estiveran asfaltadas, pero os 
cartos non chegan para todas, aínda que está de acordo en que o Concello recibiu 
moitos cartos e podían ter feito mais obras nas estradas e menos parques infantís, que 
por exemplo en Calo hai dous e ao mellor non facían falta tantos.  
Di que a rotura do consenso da Xunta de Portavoces ven de cando se acordaron as 
obras do plan Zapatero, que cada grupo fixo a súa proposta e o grupo de goberno non 
as respetou, e como consecuencia o PSOE decidiu non volver ás Xuntas de 
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Portavoces, engade que nesta ocasión, as obras a incluír no POS/2010, foron 
acordadas na Xunta de Portavoces polos demais grupos municipais, e polo tanto 
abstense neste asunto, aínda que propón que no próximo plan de obras se inclúa esta 
vía proposta polo PSOE. 
 
A continuación intervén o Sr. Blanco para dicir que o grupo de goberno chamou ós 
grupos da oposición para consensuar as obras do POS, cousa que lle agradece, xa  
que no caso das obras do plan Zapatero cada grupo trouxo a súa proposta coas obras 
que consideraba necesarias e logo non se lle fixo caso, razón pola que o PSOE deixou 
de asistir ás Xuntas de Portavoces. 
Di que a obra á que se refire a moción é necesaria e o grupo Socialista ten razón en 
pedir o seu arranxo e polo tanto considera que, se non se pode meter agora no POS, 
porque xa están as obras consensuadas, debería facerse canto antes con fondos 
propios ou con fondos da Xunta ou da Deputación. 
 
O Sr Sisto di que o grupo de goberno non cuestiona a necesidade de mellorar esta 
estrada, pero hai que fixar prioridades e actuar en consecuencia. Dille ó Sr. Leis que as 
obras que considerara necesarias tiña que traelas á Xunta de Portavoces para estudar 
a súa inclusión no POS, e non agora que xa están encargados os proxectos das obras 
acordadas pola Xunta de Portavoces, e que polo tanto para incluír esta obra habería 
que quitar outra.  
Engade que, aínda que esta estrada pode utilizarse para desprazarse a Santiago, 
dende o Concello non se debe propiciar como tal, xa que hai mellores vías de 
comunicación con Santiago como son a autovía ou a estrada comarcal que se acaba 
de arranxar e que contan con mais medidas de seguridade. 
Di que non existe discriminación dos veciños da Poboa xa que son os mais 
beneficiados da reparación da rúa Clara Campoamor, que son os que mais a usan. 
Finalmente pídelle ao PSdeG-PSOE que reconsideren asistir ás Xuntas de Portavoces 
e se queren pódese crear outro foro para acordar as obras con tempo de encargar os 
proxectos e revisalos, engade que o grupo de goberno está disposto a traballar na 
elaboración do plan de mellora da rede viaria que pide o Sr. Leis, sempre que estean 
consensuadas as necesidades básicas do Concello, porque recórdalle que a estrada 
da que se está falando non aparecía entre as prioridades propostas polo PSOE. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para aclarar que non entende que se inste ó grupo de goberno a 
incluír unha obra no POS cando se sabe que xa están encargados os proxectos das 
obras acordadas pola Xunta de Portavoces, considera que se trata dunha postura de 
desgaste político e pídelle o PSOE que se quere decidir sobre as prioridades que o 
faga onde corresponde, e se tiña esa petición dos veciños tiña que presentala na Xunta 
de Portavoces para que se incluíra no POS. 
En canto a importancia desta estrada, cónstalle que é usada para desprazarse a 
Santiago, pero considera que non reúne as condicións de seguridade necesarias, sobre 
todo no tramo que pertence ao Concello de Santiago, e comprométese a encargar un 
proxecto para incluíla, cando sexa posible, nun próximo plan de obras. 
 
O Sr. Leis recrimínalle ó Sr. Alcalde que sempre trate de demonizar á oposición e 
aclara que o seu grupo político non coñece a lista das obras do POS porque a lista tena 
que aprobar a Comisión Informativa que aínda non se celebrou e polo tanto non é certo 
que as obras do POS estean acordadas, e en canto a ter os proxectos das obras sobra 
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tempo para redactalos, porque fai pouco aprobouse unha obra da que non se lle 
facilitou o proxecto e fíxose a comisión Informativa sen facilitarlle o proxecto ós grupos 
da oposición. 
Di que a razón de non asistir ás Xuntas de Portavoces non é solo polos fondos do 
FEIL, senón pola actitude do grupo de goberno que fai que a Xunta de Portavoces non 
funcione, e recórdalle ó Sr. Alcalde que en febreiro de 2010 envioulle unha carta na que 
lle explicaba as razóns polas que o PSOE non asistía ás Xuntas de Portavoces, como a 
son que non se deixen defender as mocións de urxencia presentadas, ou que non se 
estuden propostas como o pacto por Teo entre outras, e engade que xa no ano 2008 o 
PSOE presentou un escrito no Concello, asinado polo Sr. Rego, no que se queixaban 
do funcionamento da Xunta de Portavoces. 
Di que o PSOE está disposto a volver ás Xuntas de Portavoces cando cambie a 
actitude do BNG, e engade que, como grupo político da oposición, poden facer as 
propostas que estimen oportunas ó marxe da Xunta de Portavoces. 
Recorda que na anterior lexislatura o PSOE sempre apoiou os acordos das obras do 
POS, cousa que non facía o BNG, e así o segue facendo nesta lexislatura na que 
sempre apoiaron as obras do POS, aínda que non asistan ás Xuntas de Portavoces, 
pero considera lexítimo recolle as inquietudes dos veciños a través dunha moción. 
Engade que na proposta do PSOE de 2008, asinada polo Sr. Rego, presentouse, por 
escrito, unha lista de necesidades que incluía a aprobación do plan de rede viaria 
municipal, e si esa lista estivera aprobada a Xunta de Portavoces solo tiña que 
concretar as obras, porque as prioridades xa estarían establecidas. 
Dille ó Sr. Sisto que non se lle pode dicir ós veciños que non hai cartos para unha obra 
cando o Concello recibiu mais de 8.300.000 € para obras entre aportacións do Estado, 
Xunta e Deputación, poderíaselle dicir que a obra non está entre as prioridades, no 
caso de que se tivera elaborado un plan da rede viaria municipal. Aclara que o PSOE 
non pide incluír esta obra no POS co afán de crear problemas como di o Sr. Alcalde, 
senón porque a piden os veciños, petición que tamén fixeron ó Concello por escrito. Di 
que é certo que non ten bo trazado, e que é estreita, pero ten bo firme e os veciños da 
Poboa úsana para acceder a parte sur de Santiago, ademais explica que o problema 
principal está en que se arranxou unha parte da estrada deixando o resto sen facer, 
engade que este tipo de actuacións crea malestar entre os veciños que se senten 
discriminados e isto é perigoso porque afecta a cohesión social do Concello. 
 
O Sr. Parajó pregunta se o concello de Teo non pode facer esta obra con fondos 
propios, sen ter que depender de fondos da Deputación, Xunta ou Estado. 
Pídelle ao Sr. Sisto que non poña mais bandas rugosas nas vías municipais, ou polo 
menos, se as pon, que sexan mais suaves. 
Finalmente pide que se acabe co sistema de “fai a obra que xa che pagarei para o 
ano”, porque se non é así a obra poderíase facer con ese sistema. 
 
O Sr. Blanco di que o seu grupo está de acordo con que se arranxen todas as estradas 
e polo tanto tamén esta estrada da que estamos falando. Engade que está de acordo 
co Sr. Parajó no tema das bandas rugosas. Recorda que o PP xa pedira nun pleno que 
se arranxara esta estrada, e anuncia que o PP vaise abster. 
 
Intervén o Sr. Sisto para pedir que se articule un mecanismo de participación para 
acordar as obras a incluír no POS se non se quere que sexan as Xuntas de 
Portavoces. Admite que sería ben ter aprobado un plan de mellora da rede viaria, pero 
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hai que acordalo entre todos e polo tanto pide que se participe nas Xuntas de 
Portavoces, porque o problema é decidir que obras non se farían, porque os medios 
son limitados e non chegan para todo. 
Admite que cando se acordaron as obras do FEIL produciuse un desacordo, pero 
gustaríalle que lle dixeran que obras, das que se incluíron neste plan, deberían quedar 
sen facer, di que quedaría satisfeito con que se articule un mecanismo valido para 
acordar as obras a incluír nos distintos plans. 
En canto aos fondos propios quere recordar que o Concello aporta case o 30% das 
obras do POS ademais de acometer obras como o centro de saúde de Pontevea ou a 
escola de Casalonga entre outras. Remata dicindo que, sendo sensible as demandas 
da oposición, intentará poñer as bandas rugosas mais baixas.  
 
A continuación intervén o Sr. Alcalde e di que está de acordo coa proposta das bandas 
rugosas, aínda que aclara que todas as bandas que se puxeron foi a petición dos 
veciños afectados. 
Dille ao Sr. Leis que tratarán de buscar unha solución para arranxar esta vía pero 
recórdalle que sabe cal é o procedemento  para incluír obras no POS e que debería 
seguilo, e que, se non valen as Xuntas de Portavoces, hai que buscar un 
procedemento que sexa valido para participar na elección das obras, porque os 
proxectos teñen que estar redactados antes das comisións informativas. 
Aclara que non dixo que o PSOE coñecera as obras a incluír no POS, senón que as 
obras estaban acordadas pola Xunta de Portavoces.  
Engade que o BNG considera que está obra non se debe incluír no POS/11, porque xa 
están as obras acordadas, aínda que hai que mirar de encadrala en futuras actuacións, 
incluso con fondos propios. 
Remata dicíndolle ao Sr. Parajó que o concello de Teo está pagando aos provedores 
antes de 90-120 días, e que considera que Teo é un dos concellos da comarca que 
menos tarda en pagar e que ademais non se encargan obras sen compromiso de pago. 
 
O Sr. Parajó pide a palabra por alusións para aclarar que el non dixo que se pagara ou 
non en 90 ou en 120 días, o que dixo foi que se encargaban obras dicindo que se tiñan 
que facturar para o ano que ven. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación por 
maioría, con 4 votos a favor do PSdeG-PSOE, 5 votos en contra do BNG e 7 
abstencións (6 do PP e 1 de IN-TEO) acorda rexeitar a Moción presentada polo 
grupo municipal Socialista 
 
 
 
3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CORRECCIÓN DE ERRO 
MATERIAL EXISTENTE NO ANEXO DE PERSOAL DO ORZAMENTO DE 2010. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de 14/10/2010 que se recolle a 
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 
asuntos económicos de 22/10/2010 
 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
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Téndose detectado  un erro material no Anexo do persoal laboral, xa que figuran como 
ocupadas as prazas de limpiador/a, cando na realidade están vacantes. 
 
Considerando que na proposta de Alcaldía relativa á modificación do Anexo de Persoal elevada 
ao Pleno de data 27/09/2010, se lle deu tratamento de modificación, cando se trataba dunha 
corrección de erro material ou de feito, e que esta modificación non foi aprobada. 
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto de data 14/10/2010. 
 
Considerando que se trata efectivamente, dun erro material, sendo incongruente coa realidade 
que se manteña dito erro no documento orzamentario, xa que ninguén ocupa nin ocupou ditas 
prazas. 
 
Considerando que o artigo 105 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico e 
Procedemento Administrativo Común recolle posibilidade de que as Administracións Públicas 
rectifiquen en calquer momento, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus 
actos. 
 
Considerando que, se ben a corrección de erros se pode entender como competencia residual da 
Alcaldía do artigo 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril,  o erro se cometeu nun Anexo do 
documento orzamentario, cuxa aprobación corresponde ao Pleno, e que xa existe un acordo 
plenario ao respecto, e polo tanto se considera propio elevar a corrección a dito órgano. 
 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de Facenda e 
Asuntos Económicos, a adopción dos seguintes ACORDOS: 
 
1º.-Correxir o erro material existente no Anexo de Persoal do Orzamento de 2010, de xeito que 
as dúas prazas de limpiador/a figuren como vacantes, que é a situación que se da na realidade. 
 
2º.-Expoñer ao público dita corrección, mediante a  publicación  do Anexo de Persoal, 
debidamente correxido, no Boletín Oficial da Provincia. 
 
Teo, 14 de outubro de 2010. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Sr. Alcalde explica que se trata dun erro material e que se levou ao Pleno de 
setembro aproveitando a modificación orzamentaria, pero en realidade non era preciso 
acordalo no Pleno porque está claro que se trata dun erro que se lle pasou a todos por 
alto, xa que as dúas prazas están na OEP de 2008 e todos saben que están vacantes, 
tratábase solo de corrixir a situación adaptando o contido do cadro de persoal do 
orzamento á realidade. 
 
Intervén o Sr. Parajó que manifesta que esta de acordo con corrixir o erro pero di que 
se debe facer no orzamento de 2011. 
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O Sr. Leis di que o seu grupo abstívose na comisión informativa, pero parécelle 
razoable o posicionamento do Sr. Parajó  e polo tanto apoia a proposta de emendar o 
erro no orzamento de 2011. 
 
O Sr. Blanco di que a corrección de erros xa foi tratada noutro Pleno e xa se acordou 
deixalo para o orzamento de 2011, e polo tanto van votar en contra. 
 
Intervén de novo o Sr. Alcalde e di que non entende a razón pola que non se quere 
corrixir o erro cando todos saben que se trata dun erro material e que as prazas están 
vacantes e ofertadas, polo que haberá que buscar outra forma de solventar esta 
situación absurda. Engade que foi unha decisión persoal da alcaldía traer a corrección 
de novo o Pleno porque trátase dun erro material deste presuposto e non entende que 
non se queira corrixir. 
 
O Sr. Parajó dille que el non sabe que prazas están cubertas e cales non, porque no 
Concello aparece xente a cobrar e non se sabe quen traballa e quen non, e en canto a 
corrección de erros di que se non é obrigatorio traela ao Pleno que non se traia.  
 
O Sr. Leis di que á vista da actitude do Sr. Alcalde, vota de menos ao Sr. Sisto como 
alcalde accidental, e engade que se existe un erro no cadro de persoal do orzamento é 
culpa do Sr. Alcalde que foi o que o elaborou. Manifesta que o PSOE non tiña 
inconveniente en absterse, pero a actitude do Alcalde e a súa falta de respecto fai que 
voten en contra, e recorda que a responsabilidade de aprobar os orzamentos é do 
grupo de goberno. 
 
O Sr. Blanco di que o BNG nunca votou a favor de ningún acordo nas lexislaturas 
anteriores e agora a oposición dille que corrixa o erro no próximo orzamento e ten que 
respectalo, e engade que o PP vai votar en contra da proposta. 
 
O Sr. Alcalde insiste en que, respectando a opinión da oposición, tratase de dúas 
prazas que están vacantes, ofertadas no ano 2008 e que aparecen como ocupadas no 
orzamento de 2010, e parécelle surrealista que se pretenda corrixir o erro no 
orzamento de 2011, polo que pide que se aprobe a corrección de erros apelando a 
responsabilidade. 
Dille ao Sr. Parajó que os procesos de acceso do persoal son totalmente regulares e 
transparentes e que non se lle oculta nada a nadei. 
Engade que nesta lexislatura negociouse un convenio e mantívose un dialogo cos 
sindicatos que están informados de todo o relativo a persoal, polo tanto non entende as 
insinuacións que acaba de facer, porque considera que nunca houbo tanta fiscalización 
en materia de persoal. 
Dille ao Sr. Leis que sinte moito que pola actitude do Alcalde cambie o voto pasando da 
abstención a votar en contra.  
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, con 
cinco votos a favor  do BNG, 4 abstencións do PSOE e 7 votos en contra (6 do PP 
e 1 de IN-TEO) acorda rexeitar a Proposta da Alcaldía. 
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4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN DE COLUMNAS, CARTEIS E 
OUTRAS INSTALACIÓNS LOCAIS ANÁLOGAS PARA A EXHIBICIÓN DE 
ANUNCIOS. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta da alcaldía de 13/10/2010 que se recolle a 
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e 
asuntos económicos de 22/10/2010 

 
PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
“Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 
 
Considerando a existencia dunha Ordenanza Reguladora do Prezo Público por utilización de 
columnas, soportes de carteis e outras instalacións para a exhibición de anuncios,  vixente neste 
Concello dende a súa publicación no BOP en data 30/12/1989. 
 
Considerando  a necesidade regular correctamente este concepto de ingreso municipal, a través 
da figura xurídica mais asustada ao disposto polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, que é unha Ordenanza Fiscal reguladora da taxa por utilización de columnas, carteis e 
outras instalacións locais análogas para a exhibición de anuncios. 
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto en data 13/10/2010. 
 
PROPOÑO á Comisión Informativa competente por razón da materia, dictamine 
favorablemente, previa elevación ao Pleno da Corporación,  os seguintes acordos: 
 
1º.- Derogación da   Ordenanza Reguladora do Prezo Público pola utilización de columnas, 
soportes de carteis e outras instalacións para a exhibición de anuncios vixente no concello 
dende o 30/12/1989. 
 
2º.-Aprobación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por utilización de columnas, carteis e 
outras instalacións locais análogas para a exhibición de anuncios.  
 
En caso de ser aprobados polo Pleno estes acordos, someteránse  a información pública por 
prazo de 30 días a efectos de reclamacións ou suxestións, a través do correspondente edicto,  de 
conformidade có disposto nos artigos 15 e seguintes do RDL 2/2004, TRLFL. 
 
De presentarse reclamacións, os acordos quedarán definitivamente aprobados polo Pleno da 
Corporación. 
 
Contra os acordos definitivos de derogación e aprobación das Ordenanzas citadas únicamente 
caberá recurso contencioso-administrativo. 
 
Teo, 13 de outubro  de 2010. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
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O Sr. Alcalde da conta de que a proposta da alcaldía transcrita foi elaborada a petición 
de Intervención e ditaminouse  favorablemente pola Comisión informativa, e dálle a 
palabra ó Sr. Sisto quen manifesta que a ordenanza fiscal xa existía pero  estaba 
regulada como prezo público e dende intervención informouse que había que adaptala 
a lei e pasala a taxa. Engade que o Regulamento que aprobou esta Corporación 
refírese as vallas grandes e non regula os carteis indicativos aos que se refire esta 
ordenanza,  que trata de establecer o prezo dos carteis para que os interesados 
asuman o custe a través da taxa. 
 
O Sr. Parajó di que el vai votar en contra. 
 
O Sr. Leis intervén par aclarar que na comisión informativa abstivéronse, porque non se 
está aplicando a ordenanza aprobada no 2008. Engade que repasou as ordenanzas 
aprobadas nesta lexislatura e non ten claro cal é o grao de aplicación e a recadación 
que supoñen, di que se houbera unha política seria de aplicar esta ordenanza  votarían 
a favor, pero como non está claro  van votar en contra.  
Engade que se existen ordenanzas é para que sexan aplicadas e que van pedir 
información sobre cal é o grado de aplicación das ordenanzas aprobadas, e tendo en 
conta que isto afecta á política económico-financeira municipal, tamén lle gustaría 
saber cal e o grado de cumprimento do Plan de saneamento financeiro do Concello, 
mentres tanto o seu grupo vai votar en contra. 
 
O Sr. Blanco di que o PP non apoia esta ordenanza, porque na presente lexislatura xa 
ten contabilizado a aprobación de 15 ordenanzas, supón que incluso poden ser mais e 
tendo en conta a época de crise na que nos atopamos, os veciños estano pasando mal 
e non están para pagar mais taxas. 
 
Intervén o Sr. Sisto para aclarar que o que pretende a ordenanza e regular a colocación 
de carteis e que non os poida poñer cada un onde queira, aclara que a taxa non ten 
afán recaudatorio e que o que se pretende e que os interesados en poñelos contribúan 
á financiar o seu custo. 
Dille ao Sr. Leis que é certo que o regulamento non se está aplicando eficazmente pero 
si que resolveu casos como a rotonda da Gaiteira, e que para poder aplicalo 
integramente é preciso aprobar esta ordenanza, porque o regulamento solo regula as 
vallas grandes, pero non a colocación de carteis indicativos. Aclara que non se trata 
dunha ordenanza nova senón que se trata dunha adaptación á lei promovida dende a 
intervención municipal, e non entende que non se queira aprobar. 
 
O Sr. Alcalde dille ao Sr. Blanco que o concello de Teo non tiña establecidas taxas e 
polo tanto non existía corresponsabilidade fiscal, engade que se os concellos queren 
prestar servizos de calidade hai que establecer taxas, porque a proposta de retirar 
todas as taxas pode ser electoralista, pero dende o punto de vista da responsabilidade 
non é de recibo, e aclara que neste Concello os usuarios dos servizos non chegan a 
pagar 1/3 do seu custe, o resto págano os veciños a escote, aínda que non os usen. 
Dille ao Sr. Leis que a ordenanza fiscal non ten afán recaudatorio, senón que pretende 
regularizar a colocación de carteis, que xeralmente poñen os titulares de negocios, e 
non procede que o seu custo o asuman o resto dos veciños. 
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O Sr. Parajó di que o Concello ten mecanismos para non deixar colocar carteis en 
calquera sitio sen necesidade de aprobar esta ordenanza, e pregunta por que non se 
retiran os carteis grandes que son os que lle interesan, en vez de regular estes 
pequenos que lle interesan pouco, remata dicindo que el vai votar en contra. 
 
O Sr. Leis lamenta a situación de soidade do grupo de goberno, froito da actitude 
mantida durante destes anos, nos que se chega con proposta cerradas aos plenos, sen 
ter en conta a oposición, e recorda que o PSOE ofreceulle un pacto político para 
solucionar os problemas de Teo, a través dunha carta dirixida ao Sr. Noriega en xullo 
de 2008, logo convocase unha reunión á que asistiron todas as forzas políticas do 
Concello menos o BNG que rexeitou o acordo político, e agora as forzas políticas da 
oposición, con argumentos de fondo, rexeitan as propostas do grupo de goberno. 
En relación coa proposta da Alcaldía considera que o regulamento que se aprobou no 
ano 2008 non se está aplicando e pregunta se a aprobación desta ordenanza ten por 
obxecto regular a colocación dos carteis aos que non lle é de aplicación o regulamento, 
e por que non se está aplicando o regulamento, engade que non se trata dun problema 
de taxas, senón de medidas estéticas e mediambientais, considera que primeiro hai 
que regular as condicións estéticas dos carteis grandes, pero con esta ordenanza 
quérese aplicar o regulamento aos carteis pequenos e deixar os grandes ao marxe, por 
iso o PSOE vota en contra. 
 
Neste momento, sendo as 21 horas 40 minutos sae da sesión o concelleiro Sr. Rey 
Martínez. 
 
O Sr. Blanco dille ao Sr. Alcalde que sempre está dicindo que na anterior lexislatura 
non había corresponsabilidade fiscal, pero agora o BNG pasase e cobra por todo, e xa 
estableceu 15 ou mais taxas. Engade que o BNG leva cerca de catro anos gobernando 
e sempre está dicindo o que facía o deixaba de facer o PP, polo que lle pide que deixen 
de falar do anterior goberno, e remata dicindo que o PP vai votar en contra. 
 
Sendo as 21 horas e 44 minutos entra o Sr. Rey Martínez e incorporase á sesión a Sra. 
Hermida Gulías. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, con 
seis votos a favor  do BNG, 4 abstencións do PSOE e 7 votos en contra (6 do PP 
e 1 de IN-TEO) acorda rexeitar a Proposta da Alcaldía. 
  
Sendo as 21 horas e 46 minutos sae o Sr. Castroagudín Valladares que volve a entrar 
pasado un minuto. 
 
 
5.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG SOLICITANDO O MANTEMENTO DO NOITEBÚS. 
O Sr. Alcalde da conta da Moción do BNG de 18/10/2010 que se recolle a continuación, 
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e asuntos 
económicos de 22/10/2010 
 

“Grupo municipal de TEO 
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MOCIÓN SOLICITANDO O MANTEMENTO DO NOITEBUS 

O PP, a través da Xunta de Galiza, vén de anunciar a súa intención de suprimir o servizo coñecido como 
Noitebus. Esta iniciativa, posta en marcha na pasada lexislatura, forma parte das actuacións destinadas a 
mellorar a seguranza viaria e reducir a sinistralidade, cubrindo as necesidades de desprazamento 
nocturno da mocidade. A demanda que rexistrou desde a súa posta en funcionamento dan boa mostra de 
que é un servizo necesario do que non se pode prescindir.  

É lamentábel, á par que unha irresponsabilidade, escoitar do Presidente do Goberno Galego que “este é 
un servizo que resulta innecesario nun momento de dificultades económicas”, cando persoas expertas 
nesta materia fixeron público o seu desacordo nestes mesmos días. A propia Dirección Xeral de Tráfico 
(DGT) afirma que “este servizo ten demostrado a súa eficacia, ademais de contribuíu a eliminar vítimas e a 
concienciar sobre a condución segura”. Tamén a plataforma Stop Accidentes uniuse a estas 
manifestacións para cualificar a pretensión do goberno do PP de “desastre”, para engadir que “sempre é 
máis barato previr que lamentar”. 

O BNG considera un auténtico desatino a intención do PP e o anuncio feito polo Presidente da Xunta. Os 
fondos destinados a previr os accidentes e dar servizos á xente nova non poden considerarse un 
dispendio. Por outra parte o custe do servizo é perfectamente asumíbel pola Xunta de Galiza. No ano 
2010 a Xunta dedicou ao Noitebus pouco máis de 4,5 millóns de euros, unha cifra que representa o 0,5% 
do orzamento da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Un investimento moi inferior 
ao gasto que o goberno do PP está a facer en propaganda e publicidade desde a Xunta de Galiza. O 
normal é que os recortes se realicen no ámbito da propaganda e non en servizos que cumpren unha 
función social evidente. A Xunta de Galiza debe rectificar esta decisión e manter o funcionamento dun 
servizo que ten demostrado a súa necesidade e utilidade. 

Polo o exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 
seguinte 

ACORDO: Instar á Xunta de Galiza a manter o funcionamento do servizo de transporte público 
nocturno a lugares de lecer (Noitebus), sen aplicar ningunha redución das rutas existentes e 
mellorando a súa dotación e funcionamento no conxunto do territorio galego. 

Teo, 18 de outubro de 2010 

Asdo. Rafa Sisto” 

Intervén o Sr. Alcalde para dicir que o noitebus é unha iniciativa moi interesante e moi 
valorada pola cidadanía en relación co custo que supón, que ten incidencia positiva na 
seguridade viaria e na utilización do transporte público, polo que considera que se debe 
de manter este servizo e polo tanto pide o apoio da Corporación para a adopción deste 
acordo. 
 
O Sr. Parajó di que ten entendido que a Xunta non vai retirar todas as lineas de 
noitebus que están en funcionamento, senón que está facendo un estudio para ver 
cales son menos interesantes para prescindir delas, e manifesta que lle parece 
acertada esta actuación da Xunta, xa que o servizo hai que modificalo e prescindir 
dalgunhas lineas actuais, aínda que considera o noitebus un servizo interesante que 
non se debería suprimir. 
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O Sr. Leis apoia a moción e considera que se a Xunta ten que facer recortes non os 
debe facer en servizos como este, porque se trata dun servizo que aporta moitos 
beneficios á sociedade, por un lado facilita os desprazamentos dos xóvenes ós lugares 
de diversión, con independencia dos recursos económicos, xa que non todos teñen 
medios que lles permitan estes desprazamentos, por outro lado evita moitas desgrazas 
e a perda de vidas humanas, ademais mellora a seguridade viaria, tanto dos xovenes 
como dos adultos que utilizan as estradas, e para rematar  trátase dunha aposta polo 
transporte público que dende o PSOE sempre se apoiou e polo tanto van apoiar a 
moción para que se manteña o servizo. 
 
O Sr. Blanco di que, de momento a Xunta aínda non tomou unha decisión definitiva 
sobre este asunto e polo tanto o PP vaise abster. 
 
O Sr, Parajó dí que considera o noitebus un servizo importante pero cree que hai que 
regularizar a seu funcionamento porque agora mesmo os horarios non son lóxicos e os 
prezos non son os mesmos en todos os concellos, e polo tanto hai que varíalo. 
 
O Sr. Leis cree que sería interesante que dende o Concello se facilitara mais  
información sobre o funcionamento do noitebus no caso de que se manteña o servizo. 
 
Intervén a Sra. Barros Rodríguez para dicir que a Xunta non dixo que ía suprimir o 
noitebus, o que vai facer é deixar de subvencionalo e polo tanto terán que asumir o seu 
custo os usuarios. Está de acordo en que o noitebus activa o consumo e evita que se 
usen os coches particulares, pero considera que con este servizo parece que se está 
incentivando que se beba mais. Remata dicindo que a Xunta ten que priorizar os 
gastos e aposta pola prestación de servizos esenciais e non é lóxico que subvencione 
o noitebus con 6.000.000 de euros. 
 
Intervén o Sr. Leis para puntualizar que a visita do Papa vai custar 4.000.000 de euros 
e solo beneficia ó Papa e o noitebus utilízano mais de 300.000 xóvenes e evita moitos 
accidentes. 
 
A Sra. Barros dille que son cousas distintas, e pídelle que non trate de confundir as 
cousas. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que se a Xunta retira a subvención, os usuarios non 
poden asumir o custo, así que, ou se subvenciona polos concellos con cartos de todos, 
ou non é posible manter o servizo. 
Dille ao Sr. Parajó que a Xunta inicialmente falou de retiralo, e as declaracións do 
Presidente da Xunta nese sentido foron contundentes, o que pasa e que a presión 
social e o informe da Dirección Xeral de Trafico sobre o seu funcionamento fixo que a 
Xunta estea estudando a posibilidade de regularizar as lineas suprimindo parte das 
mesmas. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 de BNG e 4 do PSOE) e 7 abstencións (6 do PP e 1 de IN-
TEO) acorda: 
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Instar á Xunta de Galiza a manter o funcionamento do servizo de 
transporte público nocturno a lugares de lecer (Noitebus), sen aplicar 
ningunha redución das rutas existentes e mellorando a súa dotación 
e funcionamento no conxunto do territorio galego. 

 
6.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. Alcalde, de 
conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro e no 
artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal quere presentar 
algunha moción de urxencia, e di que o BNG presentou unha Moción por rexistro de 
entrada sobre a proposta do SERGAS relativa á reordenación da asistencia sanitaria 
no concello de Teo, da que xa teñen coñecemento os grupos da oposición e di que lle 
consta que hai outra moción do PSdeG-PSOE pero que non está rexistrada.  
 
O Sr. Parajó di que IN-Teo tamén ten unha moción de urxencia. 
 
O Sr. Leis di que, ademais da do PSOE, os tres grupos da oposición teñen outra 
moción conxuntas obre o mesmo tema da presentada polo BNG. 
 
O Sr. Alcalde somete á consideración do Pleno, en primeiro lugar e por orde de 
rexistro, a urxencia da Moción do BNG sobre a proposta do SERGAS relativa á 
reordenación da asistencia sanitaria no concello de Teo, xa que está presentada por 
rexistro de entrada o 22 de outubro, e da que xa se lle facilitou copia aos concelleiros e 
que polo tanto coñecen o seu contido, e pídelle aos grupos da oposición que procuren 
facilitar copia das mocións antes da sesión co obxecto de coñecer o texto das mesmas. 
 
 
Sometido a votación o Pleno da Corporación por unanimidade dos dezasete 
concelleiros asistentes, acorda declarar a urxencia e incluír na orde do día  a 
Moción do BNG que se transcribe seguidamente: 
 

MOCIÓN SOBRE O POSICIONAMENTO DA CORPORACIÓN DIANTE DA 
PROPOSTA DO SERGAS SOBRE A REORDENACIÓN DA ASISTENCIA 
SANITARIA NO CONCELLO DE TEO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A Xerencia de Atención Primaria comunicou ao Concello de Teo, con data de entrada do 10-
08-2010, unha proposta que analiza a  problemática actual do sistema de atención primaria no 
Concello trasladando un modelo de reordenación da asistencia sanitaria no termo municipal. 
Nesa proposta solicítaselle ao Alcalde  a valoración e traslado da mesma aos grupos da 
Corporación. Como se anunciou no Pleno ordinario de Setembro, neste mes de Outubro, 
dende a Alcaldía convocouse ao conxuntos dos portavoces para tratar este asunto. Diante 
desta proposta do Sergas, que rexeitamos, compre facer as seguintes consideracións: 
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1. Existe un acordo plenario por unanimidade de todas as forzas da anterior lexislatura 
(ratificada noutro acordo plenario tamén por unanimidade en febreiro de 2010) de 
cesión dunha parcela na Ramallosa para a construción dun novo centro, cesión 
regularizada 
coa aprobación do PXUOM por cuestións de cualificación dos terreos e que cumpre os 
requisitos mínimos de extensión esixidos pola Consellería de Sanidade no seu 
momento. 

2. Despois das consultas aos servizos técnicos, non existe ningún terreo no triángulo 
xeográfico Calo – Cacheiras - Os Tilos que poida reunir as condicións necesarias para 
ser cedido  (2000 metros cadrados mínimos, como se nos trasladara con anterioridade). 
O mesmo podería obterse a medio-longo prazo, despois da aprobación do PXOUM, a 
través de diversos mecanismos sempre condicionados ao seu desenvolvemento 
(aproveitamento urbanístico, etc.) pero non é unha opción valorable a medio-curto 
prazo. 

3. Existe un acordo plenario na anterior lexislatura do conxunto das forzas políticas e outro 
acordo en febreiro do 2010, que reafirma a cesión dos terreos da Ramallosa e rexeita o 
peche dos consultorios de Calo e Os Tilos. 

4. O servizo de minicentros foi consecuencia dunha política implementada   nos anos 90 
que xerou unha serie de dinámicas de "feitos consumados" que teñen unha difícil 
reversión a curto prazo. A demanda xerada na urbanización dos Tilos ao redor do seu 
Centro de Saúde  non ten nada que ver coa xerada no Centro de Saúde de Calo. A 
centralización nese triángulo Calo – Os Tilos - Cacheiras seguramente acrecentaría a 
fuga de usuarios aos polos supramunicipais de referencia de ámbalas dúas parroquias 
(de Calo ao Milladoiro e dos Tilos a Compostela). 

5. Unha futura centralización do triángulo Os Tilos – Cacheiras - Calo non tería en conta a 
dispersión demográfica do Concello,  provocando unha asimetria na oferta sanitaria 
coas parroquias do sur . 

6. O mantemento dos centros de saúde deste termo municipal, mentres non se resolva a 
transferencia á súa Consellería, son competencia do noso Concello. 

7. O servizo prestado en Teo nos centros de saúde polos profesionais sanitarios é un 
servizo cunha percepción social moi positiva. 

Consecuentemente, proponse ao Pleno a adopción do seguinte  

 
ACORDO 

1. Rexeitar a proposta de reordenación da asistencia sanitaria da Xerencía de 
Atención Primaria no Concello de Teo con número de rexistro de entrada 
7221. 

2. Reiterar a adopción de 2 acordos plenarios previos que, por unha banda, 
ceden unha parcela para a construción dun centro na Ramallosa e que, por 
outra banda, rexeitan o peche dos centros de saúde de Calo e dos Tilos. 

3. Solicitarlle á  Xerencia de Atención Primaría a posibilidade de estudar 
como solución a curto prazo a apertura de quendas de tarde nos centros 
existentes que, ademais de ser moi demandados por cuestión de 
conciliación polos veciños e veciñas, servirían para evitar a fuga de 
usuarios de primaria a Concellos veciños e tamén para minorar a carga 
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asistencial dos profesionais que exercen a medicina de atención primaria 
no noso termo municipal. 

4. Solicitar á Consellería de Sanidade a consignación orzamentaria necesaria 
para a construcción dun centro de saúde nos terreos cedidos da 
Ramallosa, consignación inexistente na proposta autonómica orzamentaria 
para o exercicio do 2011. 

5. Trasladar este acordo á Xerencía de Atención Primaria e á Consellería de 
Sanidade. 

 
Teo, 22 de Outubro  de 2010 
Asdo Rafael  Sisto Edreira 
Portavoz  Municipal BNG.” 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que na Moción recóllense os acordos previos 
adoptados polos distintos grupos da corporación, tanto nesta lexislatura como na 
lexislatura anterior, que non comparten a proposta da Xerencia de atención primaria na 
reordenación do sistema de asistencia sanitaria en Teo. A Xerencia entende que non 
se debe facer a centralización do servizo na finca da Ramallosa, que no seu día cedeu 
o Concello, para este servizo e aposta polo triángulo Tilos-Calo-Cacheiras, mantendo 
na finca da Ramallosa un centro secundario que contaría unicamente con dous 
médicos e enfermería. 
 
Di que, como se recorda na exposición de motivos, existen acordos plenarios, 
aprobados por unanimidade das distintas forzas políticas, de cesión da parcela na 
Ramallosa para centralizar o servizo, parcela que estaba aceptada e que unha vez 
aprobado o PXOM cumpre todos os requisitos, e por outra parte no triángulo Tilos-
Calo-Cacheiras non existe ningunha parcela que reúna as condicións necesarias. 
Engade que a proposta da Xunta non ten en conta a dispersión demográfica e podería 
provocar asimetría das parroquias do sur do concello e a descentralización do servizo 
podería acabar cos usuarios dos centros de Os Tilos e Calo desprazándose para 
Santiago e Ames, agravando a situación, e por iso se propón a adopción deste acordo. 
 
Engade que a posición do grupo de goberno foi sempre a mesma e non queren facer 
disto unha cuestión partidaria, di que na reunión coa Xerencia, á que asistiron os 
voceiros dos grupos municipais na que se falou da centralización do servizo, a nosa 
posición foi clara en relación con este tema, posteriormente convocouse unha reunión á 
que non asistiu a oposición, non sabe porque motivo, logo nun pleno déronse 
explicacións sobre o motivo do retraso, que  foi debido a non realización do pleno de 
agosto e a finalización das obras do centro de saúde de Pontevea e sabemos todos 
que a proposta da Xerencia non é boa solución, xa que apostamos pola centralización 
na Ramallosa. 
 
Di que a Moción non entra en consideracións políticas, porque quérese que exista 
consenso e non entende que se fagan determinadas acusacións, xa que o texto e o 
mesmo que se ten aprobado noutras ocasións. 
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O Sr. Parajó intervén seguidamente e di que este e un tema moi debatido e que dende 
a lexislatura anterior sempre se  apostou por un centro de saúde importante na zona da 
Ramallosa, cerrando os centros de Cacheiras e Pontevea e mantendo os centros de 
Os Tilos e Calo, que non sabe de onde surxe a proposta de facer un centro de saúde 
en Montouto, pero que revisando papeis atopou unha moción do BNG, na que se 
propón ao Pleno crear unha comisión mixta do Concello-Sergas, na que se propón 
iniciar os trámites coa finalidade de que, antes de que remate o 2004, o Concello estea 
en condicións de ofertar os terreos para a construción dun centro de saúde en 
Montouto-Cacheiras, moción que cree que foi rexeitada polo Pleno, e entende que ese 
debe ser o motivo polo que agora apareza a proposta da Xerencia de construír o centro 
de Montouto-Cacheiras. 
 
Dille ao Sr. Alcalde que cando precisa axuda acude a oposición e cando o resolve 
esquécese, como pasou no caso do centro de Pontevea, e cando se resolve o 
problema esquecese da oposición, agora a Xerencia propón un centro de saúde en 
Montouto e un centro pequeno en A Ramallosa e piden o apoio da oposición, pero 
INTEO vai votar en contra porque considera que o culpable da situación é o BNG. 
Engade que non lle parece lóxico que non se tivera dado conta á oposición dun escrito 
remitido pola Xunta ao Concello en agosto, porque a convocatoria da oposición para a 
reunión non se fixo ata fai un mes cando o escrito levaba dende agosto no Concello, e 
dille ó Alcalde que con un tema tan delicado como os centros de saúde non se pode 
xogar. 
 
O Sr. Leis puntualiza que a reunión convocouse para o día 13 de outubro, polo tanto fai 
menos de un mes. A continuación di que esta moción non fai falta porque todos os 
grupos da oposición se pronunciaron sobre este tema non fai moito tempo, e pregunta 
por que aparece agora esta moción de urxencia, engade que a moción presentase 
porque existe un comunicado de prensa do PSOE no que se denuncia o silencio 
cómplice do Alcalde en torno ao tema do peche dos centros de saúde de Tilos e Calo 
previstos polo Sergas e o incumprimento do compromiso da construción do centro de 
saúde na Ramallosa para o 2011, actitude que contrasta coa campaña que montou en 
xaneiro de 2007, con un claro tinte electoralista, dicindo que a Consellería ia pechar os 
centros de saúde de Tilos e Calo, cando se demostrou que non era certo, agora en 
cambio cando existe unha decisión da Xerencia pechar dos centros de Tilos e Calo e o 
Alcalde ocúltallo os cidadáns e os membros da oposición. 
Dille o Sr. Alcalde que en ningún momento se di na nota de prensa que se cambiara de 
postura, o que se di e que se cambiou de conduta, porque fronte a campaña de alarma 
social que montou fai tres anos, baseada nunha mentira, agora que se sabe a intención 
da Xerencia, a través do escrito enviado ó Concello, non se vai a mobilización social, e 
aclara que isto é o que denuncia o PSOE na nota de prensa, e engade que na nota non 
hai mentiras como di o grupo de goberno. 
Dille ó Alcalde que a moción presentase para quedar ben diante dos veciños, e non 
pode dicir que se presenta con animo de chegar a consenso cando se anuncia na 
prensa antes de presentala no Pleno. 
 
Neste momento, sendo as 22 horas e 20 minutos sae da sesión o Sr. Rey Martínez. 
 
Continua o Sr. Leis dicindo que neste tempo a Xerencia fixo roldas de prensa nas que 
informou sobre os novos centros de saúde que se van construír, entre os que non 
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aparece o da Ramallosa e o Sr. Alcalde non se pronunciou nin fixo ningunha 
reclamación á Xerencia. Di que no mes de xullo o Deputado do PSOE, Sr. Leiceaga, 
pediu no Parlamento que se fixeran os centros de saúde de Ames, 2 en Santiago e o 
de Teo, os demais están na lista da Xerencia e o de Teo non, e non entende como é 
que dende a Alcaldía non se moveron en relación con este tema. 
Engade que non está de acordo coa exposición de motivos que recolle a moción, 
porque non menciona a responsabilidade do grupo de goberno, e que non é certo que 
nos orzamentos da Xunta non haxa cartos para o centro de saúde de Teo, si que hai 
unha partida, pero é insuficiente xa que solo están consignados aproximadamente 
26.000 €. 
 
Incorporase de novo o Sr. Rey Martínez, cando son as 22 horas e 25 minutos. 
 
Finalmente o Sr. Leis di que o PSOE vai votar en contra da moción do BNG porque 
existe outra moción similar, asinada polos grupos municipais da oposición, pero que 
difire na exposición de motivos da presentada polo BNG, aclara que a moción do PSOE 
retírana. 
 
O Sr. Blanco di que o seu grupo sempre estivo a favor de ter un centro de saúde 
grande na Ramallosa, e recorda que no ano 2003 xa se asinou un protocolo entre o 
Concello e a Consellería de Sanidade, e nos anos sucesivos existen mocións dos 
distintos grupos municipais no mesmo sentido, e esa postura non se variou. 
 
Sendo as 22 horas e 30 minutos sae da sesión a Sra. Hermida Gulías. 
 
Continua o Sr. Blanco dicindo que o concello mobilizouse para que non se  cerrase o 
centro de saúde de Pontevea e, a pesar de que a Xunta dixera que non había marcha 
atrás, a presión dos veciños e dos grupos municipais e as presións políticas que se 
fixeron conseguiron que non se pechara, pero logo o grupo de goberno ignorou á 
oposición e non lle dixo sequera o que se estaba facendo alí.  
Dille ao Sr. Alcalde que o que ten que facer é ir a Xunta a pedir que se faga o centro de 
saúde en vez de ir a manifestación a protestar. 
Recórdalle ó Sr. Alcalde que o escrito da Xerencia leva no Concello dende agosto e 
non llo comunicou á oposición ata agora cando o que se esta discutindo hoxe teríase 
que ter feito nada mais chegar o comunicado da Xunta e polo tanto o seu grupo vai 
votar en contra. 
 
Intervén o Sr. Sisto para dicir que non pode entender que se vote en contra da moción 
pola exposición de motivos cando se está de acordo co fondo da mesma, e engade que 
a concelleira do PSOE, Sra. Riveiro ten coñecemento do escrito da Xerencia dende 
que chegou ó Concello e non propuxeron ningunha actuación.  
Di que a intención do grupo de goberno era manter aberto o centro de saúde de 
Pontevea, postura que era compartida por todos os grupos municipais e ata que se 
conseguiu a súa apertura, informatizado e con cita previa, entendeuse que non se 
debería abrir un novo conflito coa Xerencia. Aclara que a reapertura do centro de saúde 
de Pontevea faise o 1 de outubro e foi entonces cando se convocou aos grupos da 
oposición para tomar unha postura en relación co centro de saúde da Ramallosa. 
 
As 22 horas e 40 minutos incorporase de novo á sesión a Sra. Hermida Gulías. 
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O Sr. Sisto di que o Alcalde, sempre que falou nos medios de comunicación referiuse 
ao concello de Teo, e o Concello somos todos, pero alcalde solo pode haber un e  
sempre fixo referencia a actitude de colaboración das forzas políticas, polo que non 
entende porque agora se quere romper o consenso en torno aos centros de saúde, 
consenso que se ven mantendo dende fai anos. Engade que a moción do BNG 
presentase a raíz da actuación do PSOE sacando a nota de prensa, e consideramos 
lexítimo presentala para manifestar a nosa postura neste tema, pero  a diferenza dos 
grupos da oposición, que non nos pasaron a moción que xa tiñan redactada, nos si que 
lle dimos conta dela e dixémoslle que non tiñamos problema en discutila e se era 
preciso modificala para presentala de forma conxunta. 
 Aclara que o BNG non cambiou a súa posición, o que si a cambiou foi o PP da Xunta 
para quen, antes era unha prioridade construír o centro de saúde na Ramallosa, e 
agora din que non se fai.  
Di que non entende que as demais forzas políticas presenten unha moción distinta á do 
BNG, rompendo gratuitamente o consenso en torno aos centros de saúde, e que non 
se pode falar de sorpresa, nin polo tanto da necesidade de convocar aos grupos 
municipais, cando o Sr. Leiciaga xa presentara unha moción no parlamento, e na 
reunión de todos os grupos coa Xerencia, cando se tratou o tema do centro de 
Pontevea, na que xa quedou claro o seu posicionamento. Remata propoñendo chegar 
a un acordo para redactar unha moción conxunta que poida ser aprobada por 
unanimidade. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que neste proceso non había nada novo sobre o que 
posicionarse porque a posición do grupo de goberno é a mesma dende fai tres anos, e 
así o recoñeceu o Sr. Leis, posicionamento que era común de todas as forzas políticas 
municipais. Considera que a situación é surrealista, porque a moción dos grupos da 
oposición non foi trasladada nin consensuada co grupo de goberno en ningún 
momento, e na parte resolutiva é idéntica á do BNG, onde varía é na exposición de 
motivos na que hai descualificacións ao BNG e a persoa do alcalde con aseveracións 
que non son certas e con faltas de respecto. 
Di que a proposta de Montouto esta no primeiro protocolo da Xerencia, pero a posición 
que mantivo o BNG foi sempre a mesma, e esta posición defendeuna o PP e INTEO 
diante da Xerencia na reunión conxunta con todos os grupos municipais, o único que 
se mantivo en silencio nesa reunión foi o Sr. Leis, que non manifestou a súa opinión e 
agora acúsannos de silencio cómplice. 
Dille ao Sr. Leis que fala de mentiras na campaña de 2007, á que logo chama patraña, 
cando sabe que esa campaña fíxose con coñecemento de causa, porque había unha 
decisión da Xerencia, trasladada ao conxunto dos profesionais sanitarios do concello, 
de centralizar o servizo en a Ramallosa e pechar Calo e Os Tilos, decisión que tamén 
coñecía o Sr. Leis, recórdalle que a Xerente era militante do BNG e polo tanto non nos 
movía ningún interese partidario nin había ningunha patraña, a nosa actuación foi en 
base a unha decisión trasladada dende a Xerencia aos profesionais, e grazas a ese 
posicionamento conxunto volveuse atrás a decisión de pechar Calo e Os Tilos, incide 
en que a posición do BNG non cambiou dende 2007, pero o que está buscando a 
moción na exposición de motivos é unha rotura de consenso interesada, e dille ó Sr. 
Leis que está acusando de mentiras e patrañas, por unha cuestión electoral e de 
desgaste. 
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Di que non se entende que non se apoie a moción presentada polo BNG, na que se fai 
un relato dos feitos sen mencionar a ningún partido político, na que a parte resolutiva e 
a mesma, e que ademais se presenta por rexistro e se abre a calquera aportación dos 
demais grupos políticos, mentres que a presentada polos grupos da oposición, da que 
non se nos dá traslado, nin se presenta por rexistro, é a boa, coa intencionalidade de 
apartar ó BNG dun acordo de consenso para logo poder acusalo de silencio cómplice, 
di que cando se fai unha acusación hai que baseala en feitos reais. Aclara que o Sr. 
Parajó xa preguntou por este tema e díxoselle que estabamos esperando a inaugurar o 
centro de Pontevea para convocar unha reunión para tratalo, para non interferir no 
proceso, e engade que os veciños de Pontevea tamén o sabían igual que o sabia o Sr. 
Leis, pero esta facendo unha campaña orquestrada da que nos pretende excluír 
conscientemente, isto non é unha búsqueda de consenso, e unha búsqueda de 
exclusión, non se pode consensuar con quen te está insultando, e logo moléstanse 
cando se fala de pinzas. 
Remata invitando á oposición a que lle digan que parte de moción do BNG non 
comparten, e vaise votar contra e en cambio a consensuouse unha moción na que se 
fala de mentiras e patrañas, pero non vale todo, e personaliza no Sr. Leis porque non 
pode pensar que o grupo municipal chega aos límites que chega el persoalmente.  
 
O Sr. Parajó di que o BNG redacta a moción sen pedir consenso das demais forzas 
políticas aínda que si é certo que logo, cando o Sr. Sisto lla pasou, díxolls que se 
alguén quería aportar algo ou sumarase a ela. Di que non se pode confundir o tema de 
Pontevea con un tema que afecta a todo o Concello, e non lle parece que a Xunta 
deixara de cumprir algo que estaba asinado, como é o centro de saúde de Pontevea, e 
cree que non se pode estar calados dende o mes de agosto, porque agora hai que ir a 
Xunta para chegar a un acordo, e iso era o que había que facer dende o principio aínda 
que haxa que ir vinte veces ou levar aos veciños, pero non se pode estar calados 
dende agosto, di que lle gustaría que a moción fose conxunta de toda a Corporación, 
pero o BNG presenta unha que non é do conxunto da Corporación. 
Dille ó Alcalde que si e certo que montou unha campaña no 2007, non dubida de que 
tivera datos, pero montou a campaña a nivel dos veciños sen contar co grupo de 
goberno daquel momento, e di que para consensuar hai que consensuar todo e non 
solo cando lle convén a un, engade que o que lle preocupa e que os centros de saúde 
estean equipados como teñen que estar. Dille ó Sr. Alcalde que non hai que poñerse a 
defensiva, porque parece que o grupo de goberno está facendo oposición á oposición. 
Remata dicindo que se o BNG se quere sumar á moción dos grupos da oposición, que 
se sume e se para iso hai que sacar algo da mesma pódese mirar, e despois se hai 
que ir á Consellería, pois vaise todos xuntos, pero non se pode pedir o apoio de todos 
unhas veces e outras ir solos para coller méritos á conta de problemas que poden ser 
moi graves para os veciños. 
 
A continuación intervén a concelleira do PSdeG-PSOE, Sra Riveiro, para decirlle ó Sr. 
Alcalde que está cansada de escoitarlle menosprezar ao grupo municipal do PSOE 
atribuíndolle o Sr. Leis toda a actuación do grupo, como se os demais concelleiros 
fosen parvos, porque sempre os está infravalorando, e aclárelle que todas as decisións 
do grupo son tomadas na executiva local e no grupo municipal, non se toman a título 
individual. 
 



 

 - 22 -

Intervén o Sr. Leis para dicirlle ao Alcalde que para falar de consenso primeiro ten que 
practicalo durante toda a lexislatura e recórdalle que o PSOE presentou moitos escritos 
ofrecéndolle consenso e o BNG non pode presentar ningún. 
Dille que o BNG chama ao consenso e as forzas políticas da oposición non entenden 
ese chamamento cando no 2007 non pediu ningún consenso das forzas políticas nin do 
grupo de goberno daquel momento para que non se pecharan os centros de Calo e Os 
Tilos, e montou a campaña en solitario co seu grupo. 
Engade que está falando de mentiras e pídelle que demostre con papeis se alguén 
comunicou a decisión do Sergas de pechar Calo e Os Tilos, porque el si ten un escrito 
do secretario xeral do Sergas, que o Sr. Noriega coñecía porque se publicou, no que se 
reitera que a única decisión tomada polo Sergas é a construción dun centro de saúde 
en A Ramallosa, se a Xerente lle dixo outra cousa é un problema que terían que 
resolver dentro do BNG, e ademais o Sr. Touriño, Presidente da Xunta, dixo nun mitin 
que non era certo que se ían pechar os centros de Calo e Os Tilos, e se vostedes 
seguen mantendo que se fai facer ese peche, están mentindo, e polo tanto tratase 
dunha patraña. 
Dille ao Alcalde que non é certo que teñan espírito de consenso, porque cando lles vai 
ben non chaman ao consenso, chaman ó consenso cando teñen problemas, e despois 
de elaborar unha moción do BNG, que filtran á prensa antes de convocar aos grupos 
da oposición, e pídenlle as forzas políticas da oposición que a apoien para que haxa 
consenso, e polo tanto pregunta onde está o espírito de consenso, e di que o BNG 
pode sumarse á moción presentada polos grupos da oposición e xa non se rompe o 
consenso, porque o consenso non ten que ser que se sumen os demais grupos á 
moción do BNG, e ofrece que, se os demais concelleiros están de acordo, que se 
redacte unha moción coa suma das dúas exposicións de motivos, mantendo a proposta 
de resolución e nese caso xa hai consenso. 
Dille ao Sr. Sisto que dixeron que había que esperar a solucionar o tema do centro de 
Pontevea, pero o que non dixeron é que xa no mes de xullo, antes de recibir a 
comunicación de agosto, xa tiveron unha reunión coa Xerencia na que lle confirmaran 
que non se facía o centro de A Ramallosa, tal como se recolle na nota de prensa do 
Sergas do 9 de xullo de 2010, polo tanto xa o sabían dende antes, e iso é o que 
denuncia o PSOE. 
 
Sendo as 23 horas e 15 minutos saen da sesión  a Sra. Diéguez e o Sr. Parajó. 
 
Continua o Sr. Leis dicindo que en marzo de 2006 prodúcese unha visita dos técnicos 
do SERGAS para supervisar a parcela ofrecida polo Concello en A Ramallosa e 
confirmaron que era axeitada, quedando pendente da aprobación do PXOM. 
Dille ao Sr. Sisto que non entende a prudencia á que se refire sobre este tema, porque 
unha actuación do Concello non sería imprudencia e en cambio en relación coa 
resolución adoptada pola Xunta en relación coa aprobación do PXOM non foran nada 
prudentes, e acusaron a Xunta de manobras, sen ningún tipo de prudencia e agora que 
se precisaba unha actuación cara aos cidadáns apelan á prudencia, recórdalle que si 
houbo patraña por parte do BNG, non é soamente o silencio cómplice, senón que non 
se interesaron para nada neste tema. 
 
Entra de novo na sesión o Sr. Parajó cando son as 23 horas e 17 minutos. 
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O Sr. Leis di que moitos están pensando que non se están defendendo os intereses da 
cidadanía como se deben de defender, e recórdalle que a moción dos grupos da 
oposición está asinada por 11 concelleiros e invita ao BNG a sumarse a esa moción, 
que na parte resolutiva é practicamente igual á esta do BNG, e nese caso xa non hai 
rotura de consenso. 
 
O Sr. Blanco di que o manifestado polo Sr. Leis e o sentir de todos de todos e polo 
tanto van votar en contra da moción do BNG.  
 
 
Incorporase á sesión a Sra. Diéguez cando son as 23 horas e 20 minutos. 
 
A continuación intervén o Sr. Sisto para recordarlle que despois das comisións 
informativas pasoulle a moción a todos os grupos e díxolles que era unha proposta do 
BNG e que estaban dispostos a consensuala para presentar unha moción conxunta cos 
demais grupos, e tendo en conta que as dúas mocións teñen basicamente o mesmo 
contido, para que o grupo de goberno a poida apoiar habería que quitar algún 
parágrafo da exposición de motivos onde se insulta ao BNG. 
Engade que non sebe como interpretar o consenso que ofrece a oposición e dille que 
deberán asumir unha moción na que se insulta ao BNG e  na se está dicindo que os 
profesionais da sanidade de Teo mentiron. 
 
O Sr. Alcalde insiste en que se os grupos da oposición están dispostos a retira da súa 
moción a parte na que se falta ao respecto ao BNG e ao Alcalde e o grupo de goberno 
votaría a favor, e dille ao Sr. Leis que acusa ao Alcalde de silencio cómplice cando o 
único que se mantivo en silencio na reunión dos grupos municipais coa Xerencia foi el, 
e nesa reunión estaban os grupos da oposición e veciños de Pontevea que o 
escoitaron. 
O Sr. Alcalde propón manter a parte resolutiva da moción dos grupos da oposición e 
retirar a parte da exposición de motivos na que se insulta ao BNG, e aclara que na 
moción do BNG que se esta debatendo non se insulta a ninguén. 
Aclara que no 2007 había unha partida orzamentaria na Xunta para facer o centro de 
saúde da Ramallosa, e prevíase pechar os centros de Calo e Os Tilos, e así se 
trasladou aos profesionais da sanidade dende a Xerencia, polo tanto non se pode falar 
de patraña, aínda que esta postura non se compartía pola Xerencia, e por iso se fixo a 
campaña para mudar a posición da Xunta, e neste caso que non hai unha decisión 
definitiva da Xunta, senón que se trata dunha proposta acúsasenos de silencio 
cómplice, di que cando se acusa sen base estase faltando os principios éticos, e por 
iso di que se sobrepasan os límites, porque válelle todo ata consensuar unha moción 
coa oposición na que se nos insulta e pídennos que a apoiemos para manter o 
consenso. 
Dille á Sra. Riveiro que non lles quere faltar ao respecto, pero personaliza porque 
considera que xente que esta nese grupo non faría manifestacións como as que fai o 
Sr. Leis, aclara que cada un fai a súa política, e algúns que teñen unha dedicación de 
38.000 € sen facer nada.   
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación o Pleno 
da Corporación, con seis votos a favor do BNG e once votos 
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en contra (6 do PP, 4 do PSOE e 1 de IN-TEO) acorda rexeitar 
a Moción do BNG transcrita. 
 
 
 
Seguidamente sometese a declaración de urxencia da Moción presentada polos 
concelleiros/as dos grupos municipais Popular, Socialista e IN-Teo, relativa á proposta 
sobre centros de asistencia primaria en Teo. 
 
Sometido a votación o Pleno da Corporación por unanimidade dos dezasete 
concelleiros asistentes, acorda declarar a urxencia e incluír na orde do día a 
Moción de urxencia presentada polos concelleiros/as dos os grupos municipais 
POPULAR, SOCIALISTA e IN-TEO que se transcribe seguidamente: 
 
“MOCIÓN DE URXENCIA PRESENTADA AO PLENO DA CORPORACIÓN DE TEO POLOS 
CONCELLEIROS/AS DOS GRUPOS MUNICIPAIS POPULAR, SOCIALISTA E INTEO AO 
ABEIRO DO DISPOSTO NO ARTIGO 91.4 DO REAL DECRETO 2568/1986, DO 28 DE 
NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES LOCAIS. 
 
ASUNTO: proposta sobre centros de asistencia primaria en Teo 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Como xa se sabe, con data do 20 de marzo de 2003, os, naquel entón, conselleiro de Sanidade e 
presidente do Sergas e o alcalde de Teo, respectivamente, don José Mª Hernández Cochón e don 
Armnado Blanco Martínez asinan un protocolo de colaboración para “establecer as bases cara 
a futura construción dun novo centro de saúde” no Concello de Teo. 
 
De acordo co devandito protocolo, o Concello de Teo, entre outras cuestións, comprometíase a 
poñer a disposición do Sergas os terreos necesarios para a construción dese centro de saúde, 
aspecto que se materializaría en 2005, cando o 28 de outubro, o Pleno da Corporación de Teo 
aprobou a cesión con tal fin dunha parcela na parcela núm. 1862 do plano de Concentración 
Parcelaria de monte da parroquia de Cacheiras.  
 
Dende aquela houbo diversas iniciativas de distintos grupos políticos co denominador común de 
defender a localización dese novo centro de atención primaria na Ramallosa. 
 
Mais, en xaneiro de 2007, o concelleiro-voceiro do grupo municipal do BNG, Martiño Noriega 
impulsou persoalmente, co respaldo da súa organización política unha campaña mediática 
contra unha suposta decisión da Consellaría de Sanidade (PSOE) do goberno bipartito da Xunta 
de “pechar de inmediato os centros de saúde dos Tilos e Calo”, malia que escritos oficiais das 
autoridades do Sergas e mesmo declaracións do naquel entón presidente da Xunta, Emilio Pérez 
Touriño, o desminten rotundamente. 
 
O 30 de xaneiro de 2007 o Pleno da Corporación de Teo, a instancia do Grupo Municipal do 
BNG, pronunciouse unanimemente polo rexeitamento do peche dos centros de saúde de Calo e 
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dos Tilos e a axilización das obras de construción dun novo centro de saúde, contemplado nos 
plans da Consellaría de Sanidade, na parcela cedida polo Concello na  Ramallosa. 
 
Curiosamente, xa co sr. Noriega na Alcaldía, o 12 de setembro dese mesmo ano 2007 aparecen 
unhas informacións nos medios de comunicación sobre unha rolda de prensa do devandito señor 
Martiño Noriega, alcalde de Teo, e a daquela xerente de Atención Primaria segundo a que “se 
garantía que as obras do novo centro de saúde da Ramallosa arrancarán cando o PXOM de Teo 
estea aprobado” e que “non se cerrarían os centros de saúde dos Tilos e Calo”. Obviamente, a 
patraña montada polo BNG de Teo meses atrás quedaba ao descuberto. Pero en ningún caso 
houbo desculpas do sr. Noriega á cidadanía de Teo. 
 
Agora estamos en 2010 e os centros de saúde de Calo e Os Tilos seguen abertos e funcionando 
optimamente. E o PXOM de Teo xa está aprobado e nel figura unha parcela na Ramallosa para 
acoller un novo centros de saúde de Teo. 
 
Pero hai máis, tras o cambio político producido na Xunta de Galicia, e co goberno do BNG 
neste concello, a situación dos equipamentos sanitarios de Teo que nos ocupan é a seguinte: 
 
1. Ocorre que o centro de saúde que se ía construír na Ramallosa non existe. E neste ano a 

Xunta vén de anunciar a licitación para a construción de 19 centros de saúde no 2011 e nesa 
listaxe non aparece o devandito centro de saúde de Teo. 
 
E tamén por certo: non se coñece a máis mínima declaración ao respecto nin do alcalde de 
Teo, nin do seu grupo de goberno, nin do BNG de Teo. 

 
2. E o máis grave: no último documento que a principios do pasado mes de agosto o Sergas lle 

enviou ao alcalde Martiño Noriega sobre este asunto contempla, para o futuro inmediato 
dos equipamentos sanitarios do noso concello, a construción de dous centros de saúde: un 
en Cacheiras (con todos os servizos) para os veciños de Calo, Cacheiras e Os Tilos, e outro 
(de servizos reducidos ou baixo mínimos) para o resto da veciñanza. 
 
Dito doutra maneira, sobreenténdese que:  
- Se pecharían os centros de saúde existentes: Calo, Os Tilos, Cacheiras e Pontevea. 
- Levaríase a cabo unha intolerable discriminación na asistencia sanitaria da veciñanza de 
Teo: un centro de primeira para uns e un de terceira para os demais. 
 
E, curiosamente, de todo isto, que o alcalde e o seu goberno saben dende hai varios meses, 
non se lle informou nada á cidadanía, como tampouco nos consta o inicio dunha nova 
campaña mediática dirixida polo BNG de Teo para defender o que con tanto afán (daquela 
sen ningunha base obxectiva) defenderon hai escasamente tres anos atrás.  
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
Diante do anteriormente exposto, os grupos municipais popular, socialista e Inteo someten a 
consideración do Pleno a seguinte proposta de resolución: 
 

1. Esixir á Consellaría de Sanidade da Xunta de Galicia a inclusión do novo Centro de Saúde 
para Teo no paquete de licitacións que, a propia titular da Consellaría, dona Pilar Farjas, 
vén de anunciar para a construción de 19 centros de saúde no vindeiro ano 2011. 
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2. Confirmar ás autoridades sanitarias autonómicas que a única parcela que o Concello ofrece 

para acoller ese novo centro de saúde é a que aparece no PXOM, na Ramallosa e que, polo 
tanto, por razóns territoriais, sociais e funcionais, esa ha de ser a súa localización definitiva. 

 
3. Rexeitar a proposta do xerente de Atención Primaria que lle foi trasladada ao goberno 

municipal hai uns meses e insistir que a creación dese novo centro na Ramallosa hase facer 
compatible co mantemento dos centros de saúde dos Tilos e Calo. O futuro dos 
equipamentos sanitarios de Teo será decidido polos cidadáns de Teo, xunto coas autoridades 
políticas competentes e os profesionais do sector de forma concertada e dialogada, con 
racionalidade, a partir da singularidade territorial e social do noso concello, e tomando 
como referencia unha aposta decidida por unha política de saúde integral baseada na 
calidade. 

 
4. Solicitar á Consellaría de Sanidade e ao Sergas a apertura de quendas de tarde nos centros 

de saúde de Teo coa maior brevidade posible. 
 
Asdo.GRUPO POPULAR DE TEO: Armando Blanco Martínez, Antonio Castroagudín 
Valladares, Juan Bautista Aller Suárez, María del Carmen Barros Rodríguez, Sara Currás Rey, 
Manuel Mata Iglesias. 
Asdo. GRUPO SOCIALISTA DE TEO: Alexandre Leis Carlés, Carlos Rego Jorge, Sandra 
Riveiro Carro, Manuel Rama Lesta. 
Asdo. Grupo INTEO: F. Manuel Parajó Liñares. 
 
Teo, 27 de outubro de 2010” 
 
Intervén o Sr. Leis despois de dar lectura á moción que se acaba de transcribir. 
 
Sendo as 23 horas e 37 minutos sae o Sr. Fernández Martínez, que entra pasados 
dous minutos. 
 
A continuación intervén o Sr. Parajó para dicir que está de acordo coa moción conxunta 
presentada polos grupos municipais da oposición. 
 
Pola súa parte o Sr. Blanco manifesta que o seu grupo tamén vai apoiar a moción. 
 
O Sr. Alcalde di que quere sinalar a falta de respecto da moción na que se acusa de 
manipular, de mentir e de elaborar patrañas, e se realmente se quere o consenso 
deben retirarse esas aseveracións, e esa é a proposta que lle trasladan as forzas 
políticas.  
 
O Sr. Parajó pídelle ó Alcalde que concrete a parte da exposición de motivos que 
considera que se debe suprimir. 
 
O Sr. Alcalde concreta que os parágrafos que se deberían eliminar da exposición de 
motivos da moción, e que son os seguintes: parágrafo 4º onde se refiren á persoa do 
alcalde, no parágrafo 6º, pide que se elimine o final do mesmo que di: “no que se refire 
á patraña montada polo BNG de Teo meses atrás quedaba ao descuberto. Pero en 
ningún caso houbo desculpas do sr. Noriega á cidadanía de Teo”, non comparten o que 
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se di no ultimo apartado do punto 1. do paragrafo 8º, xa que o posicionamento do BNG 
tense feito público e polo tanto tamén piden que se retire e finalmente piden que se 
elimine o derradeiro paragrafo da exposición de motivos, mantendo a proposta de 
resolución e nese caso o BNG apoia a moción. 
 
O Sr Parajó di que non depende solo de In-Teo aceptar a proposta feita polo Alcalde e 
pregúntalle aos demais asinantes da moción se van á votación. 
 
O Sr. Leis di que manteñen a moción sen modificar. 
 
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que queda claro que non hai vontade de chegar a un 
acordo de consenso, e solo se mantivo o debate para desgastar o grupo de goberno e 
o Alcalde, xa que a proposta que se fai é obxectiva e non afecta á proposta de 
resolución, que é a parte da moción que se traslada á Xerencia, modificando 
unicamente a exposición de motivos nos apartados nos que se acusa ao BNG e o 
Alcalde, e non se acepta porque do que se trata e de desgastar ao grupo de goberno e 
romper o consenso que sempre se mantivo neste tema. Aclara que aceptar a moción, 
tal como está redactada, sería recoñecer que existiu ese proceso de patraña e de 
mentira e non foi así, e polo tanto o voto do BNG vai a ser negativo. 
 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación o Pleno da 
Corporación, con once votos a favor (6 do PP, 4 do PSOE e 1 de IN-
TEO) e  seis votos en contra do BNG, acorda: 
 
 

1. Esixir á Consellaría de Sanidade da Xunta de Galicia a 
inclusión do novo Centro de Saúde para Teo no paquete 
de licitacións que, a propia titular da Consellaría, dona 
Pilar Farjas, vén de anunciar para a construción de 19 
centros de saúde no vindeiro ano 2011. 

 
2. Confirmar ás autoridades sanitarias autonómicas que a 

única parcela que o Concello ofrece para acoller ese novo 
centro de saúde é a que aparece no PXOM, na Ramallosa e 
que, polo tanto, por razóns territoriais, sociais e 
funcionais, esa ha de ser a súa localización definitiva. 

 
3. Rexeitar a proposta do xerente de Atención Primaria que 

lle foi trasladada ao goberno municipal hai uns meses e 
insistir que a creación dese novo centro na Ramallosa 
hase facer compatible co mantemento dos centros de 
saúde dos Tilos e Calo. O futuro dos equipamentos 
sanitarios de Teo será decidido polos cidadáns de Teo, 
xunto coas autoridades políticas competentes e os 
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profesionais do sector de forma concertada e dialogada, 
con racionalidade, a partir da singularidade territorial e 
social do noso concello, e tomando como referencia unha 
aposta decidida por unha política de saúde integral 
baseada na calidade. 

 
4. Solicitar á Consellaría de Sanidade e ao Sergas a apertura 

de quendas de tarde nos centros de saúde de Teo coa 
maior brevidade posible. 

 
 
A continuación sometese a declaración de urxencia da moción presentada por IN-Teo, 
relativa a rotulación da autovía AG-59 
 
Sometido a votación o Pleno da Corporación por unanimidade dos dezasete 
concelleiros asistentes, acorda declarar a urxencia e incluír na orde do día a 
moción de urxencia presentada por IN-TEO que se transcribe seguidamente: 
 
 
 “F.Manuel Parajó Liñares, concelleiro de IN-Teo na Corporación Municipal do 
Concello de Teo, presenta para o seu debate a aprobación polo procedemento de urxencia neste 
Pleno Ordinario, esta MOCIÓN en base ós seguintes motivos: 
 
 1.- Dende a apertura ó público a Autovía AG-59,tramo Santiago-Teo, os usuarios 
veñen manifestando a carencia nos indicadores de saída da mesma, tanto o lugar de Ramallosa 
como o da Casa do Concello. 
 
 2.- Xa no pasado ano, a Concelleira do Partido Popular nesta Corporación, Sara 
Currás, formulou nun pleno ordinario da Corporación, un rogo para que dende o concello se 
instara á Xunta de Galicia, titular da citada autovía, a confección de rótulos que sinalaran o 
lugar de Ramallosa e maila Casa Consistorial, sen que ata esta data se informara á 
Corporación do resultado de tal instancia, e nin so se informou dos trámites realizados. 
 
 Por eses motivos, propoño ó pleno a adopción do acordo polo que se solicite á 
Xunta de Galicia a rotulación da Autovía AG-59, sinalando, cando menos, o lugar de Ramallosa 
e maila Casa Consistorial do Concello de Teo. 
Teo, 27 de outubro de 2010  
O concelleiro 
Asdo. F. Manuel Parajó Liñares” 
 
O Sr. Parajó explica que presenta esta moción porque non lle consta que se solicitara á 
Xunta de Galicia a petición que fixo no seu día a Sra. Curras, e considera que é preciso 
que se coloquen as sinais indicativas na AG-59, xa que nin está indicada A Ramallosa 
nin a Casa do Concello, e trátase dunha parte importante do Concello. 
 
O Sr. Leis di que apoia a moción de In-Teo, e que o seu grupo vai votar a favor. 
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O Sr. Blanco intervén para dicir que o grupo Popular tamén está de acordo coa moción 
presentada. 
 
Intervén a continuación o Sr. Alcalde para dicir que o rogo que fixo a Sra. Curras no 
Pleno foi trasladado á Xunta pero non se produciu ningunha resposta á esa petición 
igual que non houbo resposta a outras peticións de arranxos que se solicitaron, engade 
que apoian trasladar a solicitude á Xunta para que sinale adecuadamente a referida 
autovía e polo tanto o BNG tamén apoia a moción e incluso pedir que na saída de 
autopista de Ourense que se indique a saída para o concello de Teo. 
 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos dezasete concelleiros asistentes acorda: 
 
Solicitar á Xunta de Galicia a rotulación da Autovía AG-59, sinalando, 
cando menos, o lugar de Ramallosa e maila Casa Consistorial do 
Concello de Teo. 
 

O Sr. Alcalde di que o Sr. Leis acaba de pasarlle unha moción para ser tratada por 
urxencia no pleno e pídelle que de conta da mesma.  

A continuación intervén o Sr. Leis para dicir que o PSdeG-PSOE quere presentar unha 
moción de urxencia que entrega aos concelleiros asistentes, á que dá lectura e que 
literalmente transcrita di: 
 
“MOCIÓN DE URXENCIA PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Ó 
PLENO DA CORPORACIÓN DE TEO Ó AMPARO DO DISPOSTO NO ARTIGO 91.4 
DOREAL DECRETO 2568(1986, DO 28 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O 
REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS 
ENTIDADES LOCAIS. 
 
ASUNTO: Proposta de comparecencia diante do Pleno da concelleira-delegada de Cultura e 
Deportes, Dª. Carme Hermida Gulías. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e a lei 5/1997, de 22 de xullo, 
da Administración local de Galicia, nos seus artigos 22.2º e 64.2º, respectivamente, establecen, 
entre outras competencias do Pleno a de “controlar e fiscalizar os órganos de goberno”. 
 
Pola súa banda, o Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento xurídico das entidades locais (ROF), nos seus artigos 104 e 105 especifica os 
medios a través dos que o Pleno da Corporación exerce o “control e fiscalización” dos órganos 
de goberno. En concreto no seu artigo 104.1º determina que o Pleno pode exercer ese labor de 
“control e fiscalización” a través do “requirimento de presenza e información de membros 
corporativos que ostenten delegación”. 
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Ao respecto, os artigos 105.1 e 105.2 do devandito ROF din: 
• Art. 105.1: “Todo membro da Corporación que por delegación do Alcalde ou Presidente 

ostente a responsabilidade dunha área de xestión estará obrigado a comparecer ante o 
Pleno, cando este así o acorde, co obxecto de responder ás preguntas que se formulen sobre 
a súa actuación. 

• Art. 105.2: “Acordada polo Pleno a comparecencia mencionada no apartado anterior, o 
Alcalde ou Presidente incluirá na orde do día da próxima sesión ordinaria ou extraordinaria 
que realice a Corporación, notificando ao interesado o acordo adoptado e a data na que se 
celebrará a sesión na que debe comparecer. Entre esta notificación e a realización da sesión 
deberán transcorrer, polo menos, tres días. 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
De acordo co anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a consideración do 
Pleno a seguinte proposta de resolución: 

1.- Solicitar a comparecencia diante do Pleno da concelleira-delegada de Cultura e Deportes, 
dona Carme Hermida Gulías, co fin de dar conta da xestión, política e económica, durante os 
anos 2009 e 2010 nas súas áreas de cultura e deportes. 

2.- Solicitar que esa comparecencia teña lugar en un Pleno extraordinario a celebrar antes do 
30 de novembro do presente ano. 

3.- Poñer a disposición do conxunto dos grupos políticos, con suficiente antelación toda a        
documentación existente (actividades, orzamentos das áreas, relación de gastos, subvencións, 
facturas, contratos, persoal...) relacionada cos departamentos que a devandita concelleira ven 
xestionando por delegación da Alcaldía. 

Teo, 27/outubro/2010 
Alexandre Leis Carlés 
Concelleiro-portavoz do grupo municipal Socialista” 
 
Toma a palabra o Sr. Alcalde para dicirlle ao Sr. Leis que na moción que lle acaba de 
entregar pídese un pleno extraordinario e  considera que este non é o procedemento 
establecido para solicitar un pleno extraordinario, xa que existe un procedemento 
establecido legalmente, no que se esixe un número de concelleiros asinantes para a 
solicitude de plenos extraordinarios, e polo tanto se quere pedir un pleno extraordinario 
ten que solicitalo polo procedemento establecido. 
Engade que o tema ten a suficiente transcendencia como para ser informado por 
secretaría e logo, se procede incluirase na próxima sesión plenaria que se celebre sen 
ningún problema, e polo tanto o asunto queda sobre a mesa, porque ademais faltan 2 
minutos para as doce da noite. 
 
O Sr. Leis di que se pide o pleno ordinario ou extraordinario e se é preciso modifícase o  
punto 2 da moción ou elimínase. 
 
O Sr. Alcalde dille ó Sr. Leis que se procede convocar o pleno convocarase, pero non 
lle parece ético entregar á corporación unha moción, onde se pide a comparecencia 
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dunha compañeira de corporación, ás 23 horas 55 minutos, sen pasala por rexistro nin 
dar conta da mesma. Seguidamente dá por rematado o debate. 
 
 
Sendo as 24 horas e en virtude do principio de unidade de acto, de orden da 
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, 
Secretaria accidental, dou fe. 
 
      O Alcalde                  A Secretaria accidental 
 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                          Mª Pilar Sueiro Castro 
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A  C  T  A  13/2010 
 

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

 

- 24 DE NOVEMBRO DE 2010 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e catro de novembro de dous mil dez, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Armando U. Blanco Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. Juan Bautista Aller Suárez 

D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

D.ª Sara Josefina Currás Rey 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. Alexandre Leis Carlés 

D. Carlos Rego Jorge 

D.ª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 
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Secretaria Xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 

D.ª Monica I. Lado Varela 
 
ORDE DO DÍA: 
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 27.09.2010. 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  826/10 Á    907/10). 

3.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE PROPOSTA DE 
COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DA CONCELLEIRA-DELEGADA DE 
CULTURA E DEPORTES, Dª CARME HERMIDA GULÍAS. 
 
4.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE PROPOSTA PARA CELEBRAR 
INSTITUCIONALMENTE O DÍA DA CONSTITUCIÓN EN TEO. 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 04/10. 
6.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE DE PROPOSTA SOBRE DO 25 DE 
NOVEMBRO,  DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE 
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS 
2011). 
8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA AMPLIACIÓN DO 
PROCEDEMENTO DE REINVERSIÓN DE REMANENTES DOS CONCELLOS DO 
PLAN PROVINCIAL DE AXUDA CONTRA A CRISE DESTINADO AO 
FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE REPOSICIÓN ASOCIADOS AO 
MANTEMENTO DOS SERVIZOS PÚBLICOS ESENCIAIS DOS CONCELLOS (PAC-
2). 
9.- MOCIÓNS. 
10.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto, pasando a 
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estudar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os que 

se recollen a continuación. 

 

Antes de entrar no primeiro punto da orde do día, o Sr. Alcalde da conta de que a 

concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez, incorporarase de inmediato á sesión plenaria 

que se está a celebrar. 

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 27.09.2010. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 27/09/10. 

O Sr. Parajó pregunta se as actas se seguirán enviando en soporte papel ou se se van 

a enviar por ordenador. 

 

O Sr. Alcalde di que o ideal era que se empezaran a mandar dixitalmente e aforrar así 

todo o papel. 

 

O Sr. Parajó sinala que falta a acta de outubro. 

 

O Sr. Alcalde resposta que ese non é o motivo, e que a falta da de outubro será debido 

á carga de traballo, someténdose a aprobación no vindeiro Pleno. 

 

O Sr. Leis sinala que eles non poden dicir nado da acta, porque os concelleiros do seu 

grupo foron ao Pleno o mercores 29 de setembro, día da folga, e as portas estaban 

pechadas. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta correspondente á 

sesión ordinaria de 27/09/2010, por unanimidade dos presentes. 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  826/10 Á    907/10). 

O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 22 de outubro 

ata o 18 de novembro de 2010, que comprenden os números 826 ao 907, indicando 



 

 - 4 -

que están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se 

así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 
3.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE PROPOSTA DE 
COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DA CONCELLEIRA-DELEGADA DE 
CULTURA E DEPORTES, Dª CARME HERMIDA GULÍAS. 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE. D. Alexandre Leis Carles. 

 

O Sr. Leis da conta da moción do seu grupo de 29/10/2010 (rex. entrada nº 10.611, de 

02/11/2010) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de presidencia de 18/11/2010.  

 

 “MOCIÓN QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Alexandre Leis Carlés, 
AO ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97.3 DO REAL DECRETO 2568/1986, 
DO 28 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES 
LOCAIS E DEMAIS NORMATIVA QUE POIDA RESULTAR DE APLICACIÓN. 
 
ASUNTO: Proposta de comparecencia diante do Pleno da concelleira delegada de Cultura e 
Deportes, dona Carme Hermida Gulías 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e a lei 5/1997, de 22 de xullo, 
da Administración local de Galicia, nos seus artigos 22.2º e 64.2º, respectivamente, establecen, 
entre outras competencias do Pleno a de “controlar e fiscalizar os órganos de goberno”. 
 
Pola súa banda, o Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento xurídico das entidades locais (ROF), nos seus artigos 104 e 105 especifica os 
medios a través dos que o Pleno da Corporación exerce o “control e fiscalización” dos órganos 
de goberno. En concreto no seu artigo 104.1º determina que o Pleno pode exercer ese labor de 
“control e fiscalización” a través do “requirimento de presenza e información de membros 
corporativos que ostenten delegación”. 
 
Ao respecto, os artigos 105.1 e 105.2 do devandito ROF din: 
 
• Art. 105.1: “Todo membro da Corporación que por delegación do Alcalde ou Presidente 

ostente a responsabilidade dunha área de xestión estará obrigado a comparecer ante o 
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Pleno, cando este así o acorde, co obxecto de responder ás preguntas que se formulen sobre 
a súa actuación. 

• Art. 105.2: “Acordada polo Pleno a comparecenceia mencionada no apartado anterior, o 
Alcalde ou Presidente incluirá na orde do día da próxima sesión ordinaria ou extraordinaria 
que realice a Corportación, notificando ao interesado o acordo adoptado e a data na que se 
celebrará a sesión na que debe comparecer. Entre esta notificación e a realización da sesión 
deberán transcurrir, polo menos, tres días. 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
De acordo co anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a consideración do 
Pleno a seguinte proposta de resolución: 
 
1. Solicitar a comparecencia diante do Pleno da concelleira delegada de Cultura e Deportes, 

dona Carme Hermida Gulías, co fin de dar conta da xestión política e económica durante os 
anos 2009 e 2010 nas súas áreas de Cultura e Deportes. 

2. Solicitar, de acordo co disposto no artigo 105.2, que esa comparecencia teña lugar no 
vindeiro Pleno ordinario ou, se se estima oportuno, nun Pleno extraordinario convocado 
para o efecto. 

3. Poñer a disposición do conxunto dos grupos políticos, con suficiente antelació toda a 
documentación existente (actividades, orzamentos das áreas, relación de gastos, 
subvencións, facturas, contratos, persoal...) relacionada cos departamentos que a devandita 
concelleira vén xestionando por delegación da Alcaldía. 

 
(Teo, 29/outubro/2010) 

 
Alexandre Leis Carlés 

Concelleiro –Portavoz do Grupo Municipal Socialista” 
 
 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que antes de pronunciarse quere que o grupo de goberno explique a súa 

postura, xa que este xa comentara que lle parecía esaxerado pedir o de todos os anos, 

parecéndolle oportuno que se soliciten cousas concretas. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que comparte a postura do Sr. Parajó, e 

que lle gostaría saber como vai a ser a comparecencia e se se lle vai a dar ou non a 

documentación aos grupos. 

 

O Sr. Sisto explica que para calquera concelleiro que estea desenvolvendo a función 

de goberno é unha honra dar conta do traballo que se está a realizar, e nese senso o 

BNG vai a apoiar a comparecencia. Salienta que independentemente diso, o lóxico é 
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que tal comparecencia sexa productiva e que para iso sería preciso que se concretara 

o asunto. Opina o Sr. Sisto que se vai a dar unha situación de inferioridade da 

concelleira porque os demais van a vir con todo preparado e ela pode non ter nese 

momento a documentación precisa para respostarlles, dando lugar así a unha 

comparecencia improductiva. 

 

Sendo as vinte horas e doce minutos incorpórase á sesión plenaria que se está a 

celebrar a concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez. 

 

Continua o Sr. Sisto sinalando que tanto no Estado, como na Xunta e nos demais 

Concellos se especifican aspectos concretos nas comparecencias, sendo en Teo no 

único Concello que non se fai así. Entende o Sr. Sisto que, de non facerse así, a 

comparecencia vai a ser improducitva e non vai a aclarar nada. O Sr. Sisto pídelle ao 

PSOE que, uns días antes da comparecencia, determine os puntos a tratar. Tratándose 

da documentación aclara o Sr. Sisto que todos os/as concelleiros/as teñen a súa 

disposición o que precisen, de xeito que tan so teñen que pedilo. 

 

 O Sr. Leis di que se se vai a votar a favor da moción e polo tanto vai a sair adiante, se 

podería evitar un debate esteril. Salienta que o dito polo Sr. Sisto de que é o único 

Concello no que se fai así non é certo, como amosa a petición en Santiago dunha 

comparecencia dun concelleiro do PSOE, sobre un tema suficientemente amplo. Opina 

o Sr. Leis que cando o Sr. Sisto fala de que a concelleira estará en inferioridade de 

condicións parece que está entendendo a comparecencia como unha encerrona, cando 

non é así. Di que como os concelleiros do PSOE supoñen que non hai nada que 

ocultar, so queren que a concelleira dea conta da súa xestión. Salienta o Sr. Leis que a 

documentación non está a disposición dos concelleiros, limitándose ás entradas e 

saídas. 

 

O Sr. Sisto resposta que se lles facilita todo o que piden. 

 

O Sr. Leis di que pediu acceso a algunha documentación e que non foi respostada e 

que en todo caso so se trata de que a Sra. Hermida de conta da súa xestión, polo que 

sería bo que tivera un informe sobre a citada xestión e que así ela mesma orientaría o 
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tema. Reitera o Sr. Leis que non se trata de facer unha encerrona senón unicamente 

de clarificar algúns aspectos. Remata o portavoz do PSOE sinalando que veñen 

observando cousas sobre as que existen dúbidas razoables e que queren contrastalas, 

sen que exista ningunha intención perversa con este tema. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que case que se quedou igual que ao principio, xa que descoñece se a 

comparecencia é nunha Comisión informativa ou nun Pleno, a documentación que se 

vai a levar, como se vai a facer, etc. Remata o Sr. Parajó sinalando que quizáis sería 

máis convinte ir a cousas concretas. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que o seu grupo vai a estar a favor da 

comparecencia 

 

O portavoz do BNG, Sr. Sisto, salienta que en todas as comparecencias se fixan 

cousas concretas porque a finalidade é clarificar algo. Sinala que se por exemplo o Sr. 

Parajó ten dúbidas en relación á “música na noite”, a comparecencia tería que ser 

sobre iso e a concelleira traería a documentación correspondente. Remata o Sr. Sisto 

sinalando que tratándose dunha comparecencia sobre dous anos, a concelleira vai a 

ter que vir co carrito. 

 

O Sr. Alcalde aclara que o Sr. Leis referiuse á comparecencia en Santiago do Sr. 

Bernardino Rama, debéndose en todo caso ter en conta que tal comparecencia é sobre 

aspectos concretos. Remata o Sr. Alcalde salientando que a documentación está a 

disposición de todos/as os/as concelleiros/as, e que soliciten o que queiran. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto /IN-TEO), 
acorda: 
1.- Solicitar a comparecencia diante do Pleno da concelleira delegada de Cultura 
e Deportes, dona Carme Hermida Gulías, co fin de dar conta da xestión política e 
económica durante os anos 2009 e 2010 nas súas áreas de Cultura e Deportes. 
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2.- De acordo co disposto no artigo 105.2, esa comparecencia terá lugar no 
vindeiro Pleno ordinario ou, se se estima oportuno, nun Pleno extraordinario 
convocado para o efecto. 
 
3.- Poñer a disposición do conxunto dos grupos políticos, con suficiente 
antelación toda a documentación existente (actividades, orzamentos das áreas, 
relación de gastos, subvencións, facturas, contratos, persoal...) relacionada cos 
departamentos que a devandita concelleira vén xestionando por delegación da 
Alcaldía. 
 
4.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE PROPOSTA PARA CELEBRAR 
INSTITUCIONALMENTE O DÍA DA CONSTITUCIÓN EN TEO. 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE. D. Alexandre Leis Carles. 

 

O Sr. Leis da conta da moción do seu grupo de 15/11/2010 (rex. entrada nº 10.984, de 

15/11/2010) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de presidencia de 18/11/2010.  

“MOCIÓN QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Alexandre Leis Carlés, AO 
ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97.3 DO REAL DECRETO 2568/1986, DO 28 
DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES LOCAIS E DEMAIS 
NORMATIVA QUE POIDA RESULTAR DE APLICACIÓN. 
 
ASUNTO: proposta para celebrar institucionalmente o Día da Constitución en Teo 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
O próximo 6 de decembro celébrase o Día da constitución e con el a maior conquista na historia 
moderna de España e Galicia: a recuperación da nosa democracia. Desde a súa aprobación no ano 
1978 España vive o seu máis longo período de paz, convivencia, democracia e prosperidade da súa 
historia. 
 
O espírito de concordia que forxou a nosa transición cara á democracia, o desexo de reconciliación 
e a vontade de convivir pacificamente, fixeron do noso país un exemplo en todo o mundo de 
confianza no diálogo, de tolerancia, de respecto e de procura de entendemento mutuo. Eses valores 
seguen sendo hoxe os principios máis valiosos para afrontar o futuro con determinación e 
serenidade. 
 
Por esta razón, queremos contribuír a facer do próximo 6 de decembro algo máis que un día para a 
celebración. Queremos vivir xuntas e xuntos esa data como unha oportunidade para renovar o noso 
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compromiso coa Constitución, e para reivindicar a necesidade de seguir defendendo e fortalecendo 
eses valores nun momento decisivo para España. 
 
Porque a Constitución, ademais de ser a garantía dos nosos dereitos e liberdades, ademais de 
recoñecer e articular a nosa pluralidade e de ser nosa norma básica de convivencia democrática, 
tamén é o motor central do noso progreso común. 
 
Un progreso que nos pertence a todas e a todos, porque a modernización de España contén a 
xenerosidade e o esforzo de toda a cidadanía, de todos os actores políticos e axentes sociais e de 
todas as administracións. 
 
Un esforzo que, no caso dos Concellos puido canalizarse grazas ao Título VIII da Constitución, en 
cuxos artigos 140 e seguintes, garántese a autonomía local dos municipios. Os Concellos foron ao 
longo destes 32 anos, gobernos próximos que atenderon e modernizaron os servizos municipais e 
deron cumprida resposta ás necesidades máis diversas da cidadanía. 
 
Finalmente, queremos subliñar que, se sentimos lexitimamente responsables do éxito común que 
supuxo e segue supondo a nosa Constitución, tamén nos consideramos igualmente responsables do 
futuro da nosa democracia. Por iso asumimos libremente o compromiso de dedicar toda a nosa 
enerxía, e todo o noso labor, a que a mocidade poida comprobar diariamente que a Constitución foi 
escrita para que elas e eles poidan escribir o seu propio destino dentro do Estado de benestar que 
estamos construíndo. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
De acordo co anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista de Teo somete a consideración 
do Pleno a seguinte proposta de resolución para conmemorar institucionalmente ese Día da 
Constitución do seguinte xeito:  
 
1. Mostrando o noso recoñecemento ao modelo territorial descentralizado, que pon en valor o papel 
dos concellos como un piar básico do modelo do Estado desde os principios constitucionais de 
autonomía local e suficiencia financeira. 
 
2. Promovendo o coñecemento dos valores democráticos proclamados pola Constitución, polos 
nenos, as nenas e a mocidade, planificando actos nos centros educativos, cívicos e culturais do noso 
termo municipal e, en concreto, celebrando un Pleno municipal da mocidade o día 3 de decembro 
pola mañá no que alumnos e alumnas dos centros escolares de ensinanza primaria de Teo se 
convertan por unha vez en protagonistas da vida política municipal. 
 
3. Realizando actividades públicas organizadas dende o noso concello, en colaboración coas 
asociacións cidadás.  
 
4. Dándolle ao parque público dos Tilos o nome de Parque da Constitución e plantando  de forma 
simbólica, un tileiro, como acto de consideración e respecto co medio e o futuro, nun espazo do 
mesmo reservado para o efecto para que este se converta nun acto para repetir todos os anos nestas 
datas. 
 

(Teo, 15/novembro/2010) 
 

Alexandre Leis Carlés 
Concelleiro –Portavoz do Grupo Municipal Socialista” 
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O Sr. Leis explica que todos os concellos da redonda celebran este día, sendo o 

Concello de Teo prácticamente a única excepción na Comarca, polo que se trata dun 

tema que hai que subsanar, debendo o Concello de Teo sumarse a esa celebración. 

Explica o Sr. Leis que xa o PSOE fai tres anos fixo unha proposta ao respeto que non 

foi acollida, razón pola que agora o voltan a propor. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di estar de acordo en casi todo, engadindo que xa na Comisión informativa 

plantexou as súas dúbida en relación co apartado 4 da proposta relativo a darlle o 

nome de parque da Constitución ao parque público dos Tilos. Explica o Sr. Parajó que 

tales dúbidas se confirmaron porque tivo chamadas de veciños dos Tilos 

manifestándolle a súa disconformidade con este tema. Lembra que como xa dixera o 

mellor era facer unha consulta aos veciños. Salienta o Sr. Parajó que incluso entre 

esas chamadas, houbo quen lle dixo que o parque se debía chamar “Benito Enriquez”, 

por tratarse dun señor que traballou moito por ese parque e conseguiu cartos da Xunta 

para facer as pistas. Remata o Sr. Parajó resumindo que está de acordo coa moción, 

agás co tema do nome que debería ser obxecto de consulta previa. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que está de acordo co sinalado polo Sr. 

Parajó. Dille aos concelleiros do PSOE que se debería ter feito unha proposta 

conxunta. Explica o Sr. Blanco que Benito loitou por conseguir moitas cousas, entre 

elas ese parque. Salienta que él vería ben que se lle fixera un recoñecemento 

ponéndolle o seu nome ao parque, porque para por o nome da Constitución haberá 

máis parques e non este que ten un significado tan especial. Considera o Sr. Blanco 

que o mellor sería facer unha proposta institucional conxunta, deixando a parte o punto 

4, e facer un Pleno para facer ese recoñecemento a D. Benito por ser unha persoa que 

sempre loitou moito para levar para alí o mellor. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen sinala que o BNG participa de moitos 

aspectos da moción, compartindo o que propuxeron o Sr. Parajó e o Sr. Blanco, xa que 

a raíz de dar nomes ás rúas no seu momento, a través do consenso, quedou fixada esa 
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liña para que se fixera así con todos os cambios, solicitándose polo tanto a retirada do 

punto 4 da moción do PSOE. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do PSOE explica que 

tratándose do nome do parque o seu grupo o propuxo porque era prácticamente o 

único parque en senso amplio que quedaba en Teo. Opina que tratándose do nome do 

parque estes temas non son para facer referendum, por estar por enriba desas cousas. 

Considera o Sr. Leis que ese nome seguramente é unha honra para a maioría dos 

veciños dos Tilos, e non so dos Tilos, senón de todo o Concello de Teo, xa que se trata 

dunha proposta para o conxunto do municipio. Explica o Sr. Leis que se plantexou na 

Comisión informativa e se plantexa no Pleno coa finalidade de buscar un consenso. 

Non cree o Sr. Leis que se teña que facer unha comisión especial, sendo diferente 

cando se trata de personalidades concretas, existindo neses casos un protrocolo que 

se debe seguir. Salienta o portavoz do PSOE que non se trata de despreciar a ninguén, 

pero que o Sr. Enriquez xa ten un monolítico nos Tilos, en recoñecemento ao seu 

traballo. Opina que seguramente para o Sr. Enríquez sería todo un orgulo compartir 

ese monolito cunha praza denominada da Constitución. O traballo deste señor está 

popularmente recoñecido, non estando iso reñido con que se lle poña a praza o nome 

proposto. Di o Sr. Leis que se os demais grupos optan por outra rúa ao seu grupo lle 

parecerá ben, pero que non se poden poñer as excusas expostas. Opina que a moción 

quedaría coxa se se lle quita iso, porque é o que permanece, sendo as demais cousas 

efímeras. Remata o Sr. Leis sinalando que o seu grupo está disposto a que se propoña 

outra alternativa, pero aquí e agora, manténdose noutro caso a moción exposta. 

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. Parajó, e di que pode permitirlle ao 

Sr. Leis que non estea de acordo coa súa postura, pero non que dubide da súa 

palabra. Opina que o Sr. Leis impón o tema, plantexandoo como “ou todo ou nada”. 

Salienta o Sr. Parajó que el non está en contra de que se lle de esa denominación á 

praza, buscandose unicamente que os veciños estean de acordo, porque despois 

veñen os problemas. Di o Sr. Parajó que se hai consenso, hai consenso, podendo 

tamén ser as cousas doutra forma, deixándose por exemplo sobre a mesa para velo. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que tal e como lembrou o Sr. Sisto existiu 

consenso para o nome ás rúas, o que non impide que poidan existir modificacións para 

correxir un erro ou porque existe un acordo ao respecto. O Sr. Blanco dille ao Sr. Leis 

que Franco non tiña nada que ver ao seu lado. Salienta que todos os grupos o 

propoñen e que non cree que pase nada por retirar o punto 4, deixando unha 

declaración institucional en relación ao día da Constitución. Remata o Sr. Blanco 

sinalando que, como xente normal, deben facer unha declaración conxunta e non 

pecharse co tema. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen opina que establecido un mecanismo non 

é lóxico presentar o tema como moción, debendo buscarse o consenso da cidadanía. 

Reitera o Sr. Sisto a necesidade de retirar o punto 4 para que así a oposición apoie a 

moción. 

 

O Sr. Leis salienta que, tal e como acaba de dicir, se se propón outro sitio o seu grupo 

o aceptará. Opina o Sr. Leis que os grupos tiveron a oportunidade de presentar outra 

moción e non o fixeron e que se a presenta o PSOE é porque lle interesa este tema. Di 

que en todo caso lle preocupa que este asunto provoque tantas diferenzas. Pídelle o 

Sr. Leis aos demais grupos que propoñan outro sitio para que quede constancia da 

homenaxe institucional, estando os membros do seu grupo dispostos a aceptalo, por 

exemplo a rúa á que se lle puxo o nome do Sr. Blanco. 

 

O Sr. Blanco resposta que aínda non lle puxeron nada á rúa a pesar de que pasaron 

moitos anos. 

 

O Sr. Leis salienta que a moción foi presentada fai días, polo que houbo tempo de 

sobra para facer cambios, reiterando que os grupos deberían facer outra proposta hoxe 

ou celebrar un Pleno antes do día 6. 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Leis se non retira o punto 4. 

 

O Sr. Leis di que o retirarán se se lle da outra ubicación. 
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O Sr. Alcalde salienta que improvisar un lugar é desvestir un santo para vestir outro. 

Salienta que existe unha proposta dos grupos de apoiar a moción se se retira o punto 4 

porque pode existir conflictividade. Dirixíndose ao Sr. Leis o Sr. Alcalde dille que este 

concelleiro o pon en dúbida pero que incluso existiron chamadas ao Concello por este 

tema, falándoselle a el persoalmente incluso da recollida de sinaturas. Opina o Sr. 

Alcalde que o Sr. Leis fai unha lectura ideolóxica cando a posición de todos é apoiar o 

compromiso de busqueda dun consenso. 

 

O Sr. Leis pregunta se o Pleno sería antes do 6 de decembro. 

 

O Sr. Blanco propón que se faga unha comisión informativa e un Pleno, antes do día 6, 

non cobrando os concelleiros pola súa asistencia. 

 

O Sr. Alcalde volta a preguntar ao Sr. Leis se retira o punto 4. 

 

O Sr. Leis resposta que o farán sempre que antes do día 6 se celebre un Pleno. 

 

O Sr. Sisto lembra que ten que existir un consenso político e un consenso coa 

cidadanía e que iso non se consigue en dous días. 

 

O Sr. Leis pregunta se houbo consenso cidadá en relación co nome das rúas. 

 

O Sr. Sisto di que houbo exposición pública e cambios, como ocorreu por exemplo coa 

rúa da preguiza. 

 

O Sr. Leis reitera que tería que celebrarse un Pleno antes do día 6. 

 

O Sr. Alcalde di que se podería celebrar unha Xunta de portavoces. 

 

O Sr. Parajó opina que se pode facer un Pleno antes desa data. 

 

O Sr. Alcalde di que se compromete a levalo a Xunta de portavoces e, se existe 

consenso, a celebrar un Pleno. 
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O Sr. Leis pregunta que ocorrería se non existise consenso e anuncia que o seu grupo 

vai a manter a proposta. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
doce votos en contra (6 BNG e 6 PP), catro votoss a favor (4 PSOE), e unha 
abstención (1 Grupo Mixto/ IN-TEO ), acorda rexeitar a moción do PSOE de 
15/11/2010 (rex. entrada nº 10.984, de 15/11/2010), ditaminada favorablemente 
pola Comisión Informativa de presidencia de 18/11/2010, sobre a celebración 
institucional do día da Constitución en Teo. 
 
O Sr. Alcalde, o Sr. Blanco e o Sr. Parajó fan explicación de voto. 

 

O Sr. Blanco di que están de acordo con todo pero non coa cerrazón que os do PSOE 

están amosando en relación coa retirado do punto 4 da moción. 

 
O Sr. Alcalde explica que o voto en contra do BNG supón un apoio ao recollida nos tres 

primeiros puntos da proposta de resolución da moción do PSOE, pero non ao punto 4. 

 

O Sr. Parajó di que está de acordo coa moción, agás o recollido no punto catro, en 

relación ao cal sería preciso que se fixera unha consulta. 
 
 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 04/10. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 12/11/2010, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e asuntos 

económicos de 18/11/2010. 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 
 Considerando  a existencia dunha serie de facturas correspondentes a servizos prestados no 
exercicio 2009, para cuxa aprobación no citado exercicio non existía crédito orzamentario 
suficiente, e tendo en conta que as obrigas que implican sí son esixibles ao concello. 
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Téndose elevado ditas facturas aos Plenos da Corporación de datas 30/06/2010 e 29/09/2010, 
para a súa aprobación extraordinaria, mediante recoñecemento extraxudicial de créditos 
2/2010, aprobación que foi rexeitada en ambas ocasións. 
 
 
Considerando o deber da Administración de facer fronte ás súas obrigas polos servizos 
efectivamente prestados polos proveedores, coa finalidade de non incurrir nun enriquecemento 
inxusto. 
 
Visto o informe  formulado pola Intervención municipal en data 12/11/2010. 
 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación , previo dictámen favorable da Comisión Informativa de 
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte ACORDO: 
 
1º.-Aprobar o expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos nº4/2010, por importe 
total de 914.703,69€ có desglose que se indica no Anexo I a esta proposta, de xeito que as 
facturas que inclúe queden convalidadas e aprobadas. 
 
Teo, 15 de novembro  de 2010. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 

 

Obra no expediente informe de Intervención de 12/11/2010, cuxa conclusión se recollen 

a continuación: 

“F.- CONCLUSIÓN. 

Sen perxuizo da súa ficalización desfavorable, o recoñemento extraxudicial constitúe 

unha vía extraordinaria de convalidacion e aprobación de facturas, para evitar acudir á 

vía xudicial naqueles casos en que se presume boa fé por parte do contratista e así 

evitar que os defectos formais internos impidan o cumprimento de obrigas 

obxectivamene esixibles á Administración”. 
 

O Sr. Alcalde sinala que xa na Comisión informativa se explicou o motivo polo que se 

volta a someter ao Pleno este asunto. Salienta que é a cuarta e última vez que se trae 

este asunto e que se fai á vista de que Aquaguest anunciou que irá á vía xudicial.  

 

Sendo as vinte e unha horas e catro minutos sae do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, Dª. Carmen Diéguez. 
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Opina o Sr. Alcalde que sería conviente que se desbloqueara a situación porque senón 

terase que pagar o montantte total máis os xuros. Explica que no recoñemento existe 

tamén unha factura de 80 € correspondente a honorarios de redacción do proxecto da 

piscina. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que este asunto é a cuarta vez que ven ao Pleno. Explica que nalgunha 

ocasión votou a favor e que o outro día puido facelo pero non o fixo porque, tal e como 

dixo, quería que cando se aprobara estivera o PSOE porque outra cousa non lle 

parecería ético. Anuncia o seu voto a favor, por entender que a empresa ten dereito a 

cobrar un traballo que fixo. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que se trata dun vello debate que, en contra 

da lei, está adquirindo unha dimensión excesiva. Explica o Sr. Leis que o 

recoñecemento extraxudicial é unha figura excepcional, tal el como lembra a Sra. 

Interventora. 

 

Sendo as vinte e unha horas e doce minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, Dª. Carmen Diéguez. 

 

O portavoz do PSOE explica que a Lei de Facendas Locais recolle a figura do 

recoñecemento extraxudicial para supostos moi concretos e que no Concello de Teo se 

está convertindo en algo normal, algo que o PSOE non comparte. Di o Sr. Leis que hai 

que lembrar o que opinaban o BNG e o PSOE cando gobernaba o PP, debendo terse 

en conta que o PSOE segue mantendo a mesma postura. Lembra que fai uns meses 

fíxose unha excepcion polo seu grupo e curiosamente a proposta foi aprobada co voto 

en contra do BNG. Salienta o Sr. Leis que no seu momento xa dixeran que se trataba 

dunha excepción que fe fixera, quedando unha serie de facturas pendentes de que se 

subsanasen algunhas deficiencias. Opina o Sr. Leis que por suposto que as empresas 

teñen dereito a cobrar, aínda que o goberno ten a obriga de recollelo nos orzamentos e 

pagalo en tempo, engadindo que a oposición non ten porque pagar os pratos rotos do 

goberno municipal. Quen ten que responder ante as empresas é o grupo de goberno, 

non debendo ocorrer o que aconteceu non seu momento, de votarlle a culpa á 
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oposición. O Sr. Leis remata sinalando que ten revistas do BNG, que di amosar, onde 

se fala da responsabilidad da oposición. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que o Sr. Leis ten razón. Opina que esto 

ven de moi vello. Lembra que os do goberno, os do BNG de antes e os do  PSOE, 

nunca votaron a favor dun recoñemento extraxudicial. Os do BNG din que “sabían que 

o Sr. Blanco o sacaría adiante”, pero é mentira. Di o Sr. Blanco que o informe de 

Intervención di que está mal, engadindo que el quere que cobren todas as empresas e 

lembra que o Sr. Alcalde lles dixo a estas que foran a cobrar á casa dos da oposición. 

Opina o Sr. Blanco que o BNG ten que ser responsable, conta cos bos técnicos e ten 

que saber que facer, non podendo botarlle a culpa á oposición. Remata o Sr. Blanco 

sinalando que daquela o PP tiña maioría, pero que se non a tivera sería igual porque os 

do BNG e do PSOE non o apoiaría. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen di que está un pouco desesperado co tema 

e vai a intentar explicalo de novo. Salienta que nunca quedou sen pagar unha factura a 

un proveedor por culpa do BNG. Entende que ao Sr. Blanco non o vai a convencer e 

que os concelleiros non se poden deixar liar por unha interpretación perversa do. Leis 

Lei. Explica o Sr. Stisto que os concelleiros/as votaron no seu momento a favor dun 

recoñemento de Aquaguest. Tratábase dun millón de euros que foi aprobado no ano 

2007, polo que non houbo cartos para pagar o 2008, porque os cartos correspondentes 

a esa anualidade utlizáronse para pagar o 2007, polo que no 2009 houbo que facer un 

novo recoñecemento. Opina o Sr. Sisto que o recoñemento do 2007 e cando menos de 

responsabilidade colectiva, porque o PP estivera gobernando os cinco primeiros meses 

do ano. No momento en que se fixo o recoñecemento non se puido pagar e no 2009, 

polas razóns que sexa, non houbo orzamento. Salienta o Sr. Sisto que se arrastra esta 

situación e que para poder pagar se precisa un acordo plenario. Remata o portavoz do 

BNG sinalando que esta proposta sométese nóvamente ao Pleno a instancia de 

Aquagest, tendo en todo caso todos claro que esta empresa vai a gañar o tema e que 

haberá que pagarlle os xuros. 

 

O Sr. Alcalde reitera que se trata dun problema estructural que se vai arrastrando ano 

tras ano e que nos orzamentos xa se contempla unha partida superior para ir 
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absorvendo o problema. Opina o Sr. Alcalde que este debate vai a seguir existindo polo 

carácter estrutural do problema. Salienta que sen un acordo plenario non se pode 

pagar. Remata o Sr. Alcalde sinalando que se tratou catro veces o tema, porque non se 

perde a esperanza de que se aprobe antes de que se vaia á vía xudicial. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, di que o Sr. Sisto sinala que nunca quedara unha factura sen pagar por culpa 

do BNG, debéndose ter en conta que non quedou porque non facía falla ese voto 

favorable, porque se non xa se vería. Explica o Sr. Parajó que outro motivo polo que vai 

a apoiar o tema ten que ver con que se está falando de case un millón de euros, e que 

se trata da empresa Aquaguest, pero se fora outra non sería tan fácil e habería que ver 

que ocorrería se por culpa do impago tivera que despedir a 20 ou 30 persoas. Nese 

caso habería que ver a quen se lle botaba a culpa, se a empresa ou ao Concello. 

Explica o Sr. Parajó que tarde ou temprano haberá que pagarlle á empresa, e se gaña 

haberá que incrementar a débeda cos xuros, pero como os cartos son do pobo parece 

non preocuparlle a ninguén. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, que lle di ao Sr. Parajó que esto que di agora 

tería que dicilo as dúas ou tres veces que votou en contra do asunto. 

 

O Sr. Parajó resposta que, co seu voto, se puido aprobar o outro día, pero que non o 

fixo. 

 

O Sr. Leis pregúntalle ao Sr. Parajó porque se preocupa de Aquaguest cando tamén 

hai unhas empresas de transporte que non cobran. Tratándose do dito polo Sr. Sisto o 

Sr. Leis pídelle un mínimo de cortesía, ao non ser correcto afirmacións do tipo “non te 

deixes liar por este”, cando á xente hai que referirse con nomes e apelidos. 

 

O Sr. Sisto di que o retira. 

 

O Sr. Leis explica que o Sr. Sisto quere transmitir que o PP se deixa embaucar por un 

membro do PSOE e que iso implica un menosprecio de cara aos concelleiros do PP, 

engadindo que a el o tema non lle preocupa, pero que se debería de ter unha 
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deferencia de cara aos demais grupos. Salienta o Sr. Leis que hai unha manía de 

personalizar o tema na súa persoa, cando se trata dunha posición do partido socialista, 

que ademais non é puntual. Dúbida o Sr. Leis que se naquel momento non existira 

marioría o BNG fora a cambiar de postura por responsabilidade social. Salienta que 

chamar irresponsable ao PSOE supón tamén dicirllo á Interventora e ao anterior 

Interventor. Se o BNG cree que se debería pagar deberían de telo metido no 

orzamento do 2010, non esquecéndose de que a existencia de prórrogas 

orzamentarias ven motivada polo inexistencia de negociación cos grupos políticos 

sendo polo tanto responsabilidade do BNG. Remata o Sr. Leis sinalando que 

indecencia política é o voto en contra que non seu momento fixo o BNG, aprobándose 

o recoñecemento pola oposición.  

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que o Sr. Sisto sinala que nunca se 

deixou de pagar unha factura por culpa do BNG, cando o BNG sempre votaba en 

contra ou se abstivo, pero o PP tiña maioría e o voto do BNG non facía falla. Entende o 

Sr. Blanco que a culpa non é das empresas senón do BNG, existindo incluso un 

informe de Intervención en contra do pago. Remata o Sr. Blanco sinalando que o 

equipo de goberno ten que facer ben os deberes e non botarlle a culpa de todo aos 

demais.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen salienta que á Sra. Interventora non se lle 

quere faltar ao respeto, nin o PP, nin sequera ao Sr. Leis. O Sr. Sisto di estar 

convencido de que o Sr. Leis é unha persoa intelixente, por iso cree que se trata dunha 

actuación perversa. Opina que non hai marxe de maniobra. Explica o portavoz do BNG 

que non orzamento do 2010 deuse un paso para arranxar a situación e pasouse de un 

millón a un millón catrocentos mil euros, polo que se incrementou un corenta por cen 

para ir eliminando os recoñecementos, facéndose pois todo o que se podía facer. 

Salienta que se podería recoller o cen por cen pero que non existía capacidade 

económica. Explica o Sr. Alcalde que se aprobou no seu momento un recoñecmento 

extraxudicial sabendo que iso daría lugar a outro o ano seguinte e que agora non se 

aproba, de aí a perversión. Opina que os concelleiros escúdanse na literalidade da lei, 

que sí que obriga á Interventora a facer un informe en contra. Se o ano que ben o 

PSOE ou outro grupo estivera no goberno, tería igualmente que facer un recoñemento.  
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Remata o Sr. Alcalde sinalando que lle resulta difícil explicarlle aos veciños que se van 

a pagar 50.000 euros máis porque non se vota a favor do asunto. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
sete votos a favor (6 BNG e 1 Grupo Mixto-IN-TEO) e dez votos en contra ( 6 PP e 
4 PSOE) acorda rexeitar a proposta da alcaldía de recoñemento extraxudicial 
04/10. 
 
6.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE DE PROPOSTA SOBRE DO 25 DE 
NOVEMBRO,  DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO. 
O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE, D. Alexandre Leis Carles. 

 

O Sr. Leis da conta da moción do seu grupo de novembro de 2010 (rex. entrada nº 

9.083, de 15/11/2010) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de igualdade, benestar e servizos básicos de 18/11/2010.  

“MOCIÓN QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Alexandre Leis Carlés, AO 
ABEIRO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 91.4 E 97.3 DO REAL DECRETO 2568/1986, DO 28 
DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMENTO E RÉXIME XURÍDICO DAS ENTIDADES LOCAIS E DEMAIS 
NORMATIVA QUE POIDA RESULTAR DE APLICACIÓN. 
 
ASUNTO: proposta sobre o 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Con esta moción queremos facer un chamamento á rebelión colectiva da cidadanía contra a violencia de 
xénero: non podemos consentir que esta situación siga manténdose e debemos pór, todos e todas, o noso 
máis enérxico empeño en romper esta dinámica criminal, e protexer as vítimas. A todas as vítimas. 
 
Neste día, 25 de novembro, queremos mostrar o noso recoñecemento á coraxe e a valentía de tantas 
mulleres que, acotío, logran superar o medo e as barreiras –psicolóxicas, sociais, familiares, 
relixiosas…- levantadas ao longo de séculos de dominación machista, para rebelarse contra o seu 
maltratador e levalo diante da xustiza. 
 
Queremos denunciar a vergoñenta e criminal campaña emprendida por algunhas persoas (apoiadas por 
grupos e medios de comunicación ultraconservadores) que pretenden instalar na nosa sociedade a falsa 
idea de que moitas das denuncias de maltrato que se presentan son inventadas, cando os datos 
demostran todo o contrario. 
 
En cambio, estamos no convencemento de que hoxe máis que nunca é necesaria a complicidade de todos 
os homes e mulleres deste país para loitar contra esta violencia. Porque o problema é de todos e non só 
das vítimas, sendo tamén de toda a sociedade, o deber da denuncia. Se ante unha agresión volvemos a 
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cabeza e calamos, estamos colaborando a crear espazos de impunidade para os agresores e a 
incrementar o sufrimento das vítimas, na súa maioría mulleres pero tamén dos seus fillos e fillas. 
 
No que vai de ano, 58 mulleres e 4 nenos e nenas foron asasinados por violencia machista. E calcúlase 
que aproximadamente 800.000 nenos e nenas sofren, no seu medio e con gran intensidade, a violencia de 
xénero. Estes menores necesitan unha protección especial e o apoio de toda a cidadanía para saír da 
espiral de violencia que sofren, sufriron ou sufrirán. 
 
Sabemos que os nenos que medran nestes fogares padecen secuelas que poden durarlles toda a vida. 
Diminución do rendemento escolar, insomnio, pesadelos, fobias, ansiedade, agresividade..., son só 
algúns dos síntomas que presentan os e as menores que conviviron coa violencia de xénero. Ademais, a 
aprendizaxe de modelos violentos e roles de xénero erróneos poden conducirlles a repetir esas condutas, 
tanto no papel de vítima como de agresor, coa conseguinte produción da violencia de xénero. 
 
A Lei orgánica de medidas de protección integral contra a violencia de xénero que promulgou o Goberno 
do Estado en decembro de 2004 non só protexe as mulleres, senón tamén a estas vítimas infantís da 
violencia de xénero.  
 
O pasado mes de abril, o Goberno promoveu destinar un orzamento específico para a prevención e 
protección das vítimas infantís da violencia de xénero e elaborou un protocolo de actuación para as 
comunidades autónomas, que agora estas deben pór en marcha de maneira urxente. 
 
 Pero non abonda unicamente coa protección institucional. A denuncia facilita a posta en marcha do 
sistema completo de protección, tanto para as mulleres como para todo o seu medio. E este ano asistimos 
un triste escenario: a maioría das mulleres asasinadas non denunciaran a seus maltratadores e, polo 
tanto, non puideron ser protexidas.  O silencio é o mellor cómplice dos maltratadores porque lles 
proporciona a total impunidade e unha ampla liberdade para cometer os seus brutais actos. Por iso é tan 
importante a denuncia dos agresores. 
 
Coa lealdade e corresponsabilidade de todas as Administracións, coa unidade de todas forzas políticas 
contra o maltrato asasino, co Poder Xudicial aplicando a Lei Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra a Violencia de Xénero e co esforzo e compromiso de todos conseguiremos erradicar a 
violencia de xénero. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN: 
 
- Instar ao noso Goberno Autonómico da Xunta de Galicia para que promova, a través dos medios 
públicos de comunicación, programas específicos de sensibilización da sociedade contra a violencia de 
xénero a fin de contribuír de maneira decisiva á erradicación desta terrible lacra. 
 
- Instar o Goberno do Estado e ao Goberno Autonómico da Xunta de Galicia, a realizar un estudo 
sociocriminolóxico sobre a violencia de xénero co fin de pór de manifesto a realidade existente sobre 
esta terrible problemática, proba da realidade existente na nosa sociedade.  
 
- Instar o Goberno Autonómico da Xunta de Galicia a cumprir os acordos que, sobre protección de 
menores expostos a medios de violencia de xénero, foron asumidos polas comunidades autónomas na 
reunión do Consello Sectorial de Igualdade celebrada en Abril deste ano 2010, coa posta en marcha do 
sistema de protección especializada de menores e de elaboración do protocolo de atención a estes. 
 

(Teo, /novembro/2010) 
 

Alexandre Leis Carlés 
Concelleiro –Portavoz do Grupo Municipal Socialista” 
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Sendo as vinte e unha horas e corenta e cinco minutos, sae do Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D. ª Carme Hermida. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, pregunta se só haberá unha moción e se non se fai unha declaración 

institucional 

 

O Sr. Alcalde sinala que a declaración institucional lles será entregada pola Sra. 

Diéguez. 

 

O Sr. Parajó di que non ten nada en contra da moción, sinalando que unicamente 

tratándose do punto 3, cree que hai algo feito a nivel da Xunta de Galicia. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que o seu grupo está en contra de toda 

violencia aínda que era mellor unha declaración institucional de todos os grupos, e non 

que cada un fora polo seu lado. Di o Sr. Blanco que parece que a Xunta de Galicia é a 

que ten a culpa de todo e que haberá que preguntarse que ocorre co goberno central. 

Opina o Sr. Blanco que o Sr. Leis tira contra a Xunta porque non é do PSOE. 

 

O Sr. Alcalde sinala que a posición do BNG é de apoiar a moción, engadindo que xa na 

Comisión informativa adquiriuse o compromiso de facer unha declaración institucional. 

Aclara que o PSOE quixo manter a moción ao entender que tiña un carácter máis 

reinvindicativo, polo que hai a moción do PSOE e unha declaración do conxunta das 

forzas políticas. Aproveita o Sr. Alcalde para trasladar aos concelleiros/as que mañá é 

a presentación do segundo plan de igualdade, convidándoos a que asistan á 

presentación e á participación nos actos que se van a celebrar contra a violencia de 

xénero. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o Sr. Leis explica que, como dixo o Sr. 

Alcalde, o PSOE cree que a moción é a declaración institucional son diferentes e 

compleméntanse. Di que lle gostaría facerlle unha puntualización ao Sr. Blanco en 

relación ao que dixo de que nunca se criticaba ao bipartito. Lembra o Sr. Leis que o 

PSOE convocou unha manifestación dunhas infraestruturas en Cacheiras, cando quen 
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o levaba era unha Consellería do PSOE. Salienta que en todo o que sexa de interese 

do Concello de Teo,  eles estarán aí, aínda que implique contradecir a política do 

PSOE. Aclara o Sr. Leis que en todo caso iso non vai a ocorrer, porque a maioría das 

cousas que fai o PSOE as fai en beneficio dos cidadáns. 

 

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e cinco minutos entra no Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

O Sr. Parajó sinala que non ten nada máis que engadir. 

 

O Sr. Blanco cede a palabra á concelleira do seu grupo, D.ª Carmen Barros. 

 

A Sra. Barros lembra que xa o outro día na Comisión dixeran que presentarían unha 
emenda. A Sra. Barros pasa a súa lectura nos termos seguintes: 
 
 
“1º punto da proposta: 
INSTAR Ó GOBERNO DO ESTADO E O GOBERNO DA XUNTA, SEGÚN OS SEUS 
RECURSOS, A PROMOVER PROGRAMAS E CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO A FIN DE CONTRIBUIR DE MANEIRA 
DECISIVA Á ERRADICACIÓN DESTA TERRIBLE LACRA. 
 
2º punto da proposta:  RETIRAR 
DEBERIASE RETIRAR ESTE PUNTO, POIS XA HAI EFECTUADOS DIVERSOS 
ESTUDOS E A XUNTA DE GALICIA FINANCIA A TRAVÉS DE DISTINTAS ORDES 
DE AXUDAS NUMEROSAS INVESTIGACIÓNS NESTE ÁMBITO.  
 
3º  punto da proposta: 
A URXENTE NECESIDADE DE MODIFICAR O ARTIGO 1º DA LEI ORGÁNICA DE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO PARA 
INCLUIR ÓS MENORES DENTRO DO ÁMBITO DE PROTECCION DA LEI, E A 
NECESIDADE DE PROPORCIONAR MÁIS FONDOS PARA QUE A POSTA EN 
MARCHA, TRANSFORMACIÓN E ADECUACIÓN DOS PROGRAMAS E RECURSOS 
XA EXISTENTES NESTES ANOS, A ESTOS NOVOS BENEFICIARIAS E 
BENEFICIARIOS, POIDAN FACERSE ADECUADAMENTE “ 
 
 

O Sr. Leis explica que a información que ten o seu grupo é que existen acordos 

adoptados unanimemente polas Comunidades Autónomas, pedindo que se cumpla o 

acordo do Consello sectorial de igualdade. Entende o Sr. Leis que non se fai unha 

crítica. 
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O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Leis se mantén a moción do seu grupo. 

 

O Sr. Leis resposta que sí, engadindo que en todo caso está disposto a aumentar no 

primeiro apartado do resolvo a referencia ao “goberno central”, para que se lle inste ao 

igual que ao da Xunta de Galicia, aínda que o Estado fai moitísimas cousas en materia 

de igualdade. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Barros, quen opina que é obriga do goberno central 

facer máis e que por parte da Xunta tamén se están facendo moitas caousas. Aclara a 

Sra. Barros que o PP presentou fai uns días unha moción no Congreso dos Diputados 

neste senso. Remata a concelleira do PP sinalando que hai que recordar que á 

protección de menores só se fai referencia no punto II do preámbulo da lei, pero 

apenas se ocupa delo no articulado xa que non se lle considera victimas directas ó 

mesmo nivel que as nais maltratadas, pretendéndose polo que PP que no artigo 1 da 

Lei se recoñeza aos menores como víctimas. 

 

O Sr. Alcalde explica que a declaración institucional está en clave positiva, porque 

todas as Adminsitracións Públicas están facendo grandes esforzos neste tema. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto- In-TEO), 
acorda: 
- Instar ao noso Goberno Autonómico da Xunta de Galicia para que promova, a 
través dos medios públicos de comunicación, programas específicos de 
sensibilización da sociedade contra a violencia de xénero a fin de contribuír de 
maneira decisiva á erradicación desta terrible lacra. 
 
- Instar o Goberno do Estado e ao Goberno Autonómico da Xunta de Galicia, a 
realizar un estudo sociocriminolóxico sobre a violencia de xénero co fin de pór 
de manifesto a realidade existente sobre esta terrible problemática, proba da 
realidade existente na nosa sociedade.  
 
- Instar o Goberno Autonómico da Xunta de Galicia a cumprir os acordos que, 
sobre protección de menores expostos a medios de violencia de xénero, foron 
asumidos polas comunidades autónomas na reunión do Consello Sectorial de 
Igualdade celebrada en Abril deste ano 2010, coa posta en marcha do sistema de 
protección especializada de menores e de elaboración do protocolo de atención a 
estes. 
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A Sra. Barros solicita explicación de voto e aclara que apoian a moción, pese a non 

aceptarse a emenda, porque teñen un sentimento xeralizado con este tema, bastando 

que exista unha soa persoa maltratada para que haxa que facer un recoñemento neste 

ámbito. 

 

O Sr. Leis agradece aos concelleiros/as do PP que apoiaran a moción. 

 

O Sr. Alcalde aclara que se repartirá a declaración institucional, estando a mesmo 

aberta ás aportacións dos grupos. 

 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE 
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS 
2011). 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 12/11/2010, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e 

infraestruturas de 18/11/2010 e cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Rafael Sisto 

Edreira. 

 
O Sr. Sisto salienta que a proposta é froito do consenso dos grupos acadado na Xunta 

de Portavoces. Explica que unha das obras do POS se meteu no PAC, existindo outras 

aprobadas en Xunta de Portavoces en relación ás cales xa se explicou que estaban 

recollida noutros plans. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Aprobación do Plan de Cooperación ás Obras e 
Servizos de competencia municipal (POS 2011) 

Tomando en consideración as bases reguladoras do POS 2011, as necesidades municipais e 
os acordos da Xunta de Portavoces reunida ao obxecto de valorar a urxencia das obras a 
realizar, proponse ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos: 

1.- “Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 
(POS) 2011, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, no que se recollen os obras 
que o Concello ten previsto realizar, e a dedicación a gastos correntes do exercicio 2011, e de 
acordo co financiamento que se indica: 

A ) Realización de obras: 
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Denominación da obra Estado + 
Deputación 

Concello Presuposto 
total 

Asfaltado e acondicionamento da estrada 
Laña-Límite de Vedra 

100.793,98 € 45.000,00 € 145.793,98 € 

Asfaltado e acondicionamento da estrada 
Paredes-Chaodorrío 

59.928,46 € 30.000,00 € 89.928,46 € 

Afirmado e acondicionamento da rúa 
Cascandelo (Balcaide) 

28.058,59 € 15.000,00  € 43.058,59€ 

Afirmado e acondicionamento da estrada 
Augasmansas-Recesende-Insua (Teo) 

101.904,37 € 60.000,00 € 161.904,37€ 

Afirmado e acondicionamento da estrada 
Feros-A Torre (Teo) 

77.182,09 € 26.103,19 € 103.285,28 € 

             SUBTOTAL OBRAS 367.867,49 € 176.103,19€ 543.970,68 € 

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2011 e que se relacionan nesta táboa. 

B ) Financiamento de gastos correntes: 

Non se solicita financiamento neste capítulo 

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2011 no que se inclúen as obras que a continuación 
se indican e aprobar os correspondentes proxectos: 

Denominación da obra Presuposto 

Asfaltado e acondicionamento da estrada Cemiterio de Reis-Valiñas 116.930,32 € 

TOTAIS 116.930,32 € 

3.- Declarar que o Concello dispón dos terreos, augas e servidumes para a execución das 
obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que 
legalmente sexan necesarias. 

4.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2011 os fondos necesarios 
para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2011. 

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e 
execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si esta prodúcese 
efectivamente. 

6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
administracións públicas para o financiamento do investimento 
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7.- Autorizar á Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao 
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social 

8.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente.” 

Teo, a 12 de novembro de 2010 

Asdo. Martiño Noriega Sánchez” 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. 

Parajó, amosa o seu apoio á proposta, engadindo que foi consensuada. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen di que se trata dun acordo adoptado polos 

tres grupos e o PSOE adhírese, como fixo sempre tratándose de plans provinciais, 

aínda que non formaran parte do proceso. Di o Sr. Leis que máis que unha proposta de 

alcaldía debería tratarse dunha proposta dos tres grupos. Salienta que o único que ten 

que dicir é que os concelleiros do seu grupo sempre votan a favor dos plans provinciais 

e que o van a seguir facendo, aínda que poidan existir diferentes criterios e que lles 

gostaría que as obras de infraestructuras respondesen a criterios planificados. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen manifesta o apoio do seu grupo tanto á 

proposta do POS como do PAC. Lembra o Sr. Blanco que o outro día xa agradeceu 

publicamente ao Sr. Sisto o feito de que se lles chamara para participar na elección das 

obras, permitíndoselle así participar e decidir as necesidades dos veciños. Remta o Sr. 

Blanco salientando que hai moitas necesidades, pero que haberá que ir priorizándoas. 

 

O Sr. Sisto aclara que xa na propia proposta, aínda que adopte a forma de proposta da 

alcaldía, se recoñece no primeiro párrafo que é froito dos acordos adoptados pola 

Xunta de portavoces. 

 

Preguntado polo Sr. Alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-IN-TEO), 
acorda: 

1.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (POS) 2011, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, no 
que se recollen os obras que o Concello ten previsto realizar, e a dedicación a 
gastos correntes do exercicio 2011, e de acordo co financiamento que se indica: 

A ) Realización de obras: 

Denominación da obra Estado + 
Deputación 

Concello Presuposto 
total 

Asfaltado e acondicionamento da 
estrada Laña-Límite de Vedra 

100.793,98 € 45.000,00 € 145.793,98 € 

Asfaltado e acondicionamento da 
estrada Paredes-Chaodorrío 

59.928,46 € 30.000,00 € 89.928,46 € 

Afirmado e acondicionamento da 
rúa Cascandelo (Balcaide) 

28.058,59 € 15.000,00  € 43.058,59€ 

Afirmado e acondicionamento da 
estrada Augasmansas-Recesende-
Insua (Teo) 

101.904,37 € 60.000,00 € 161.904,37€ 

Afirmado e acondicionamento da 
estrada Feros-A Torre (Teo) 

77.182,09 € 26.103,19 € 103.285,28 € 

             SUBTOTAL OBRAS 367.867,49 € 176.103,19€ 543.970,68 € 

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2011 e que se 
relacionan nesta táboa. 

B ) Financiamento de gastos correntes: 

Non se solicita financiamento neste capítulo 

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2011 no que se inclúen as obras que a 
continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos: 

Denominación da obra Presuposto 

Asfaltado e acondicionamento da estrada Cemiterio de Reis-
Valiñas 

116.930,32 €

TOTAIS 116.930,32 €
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3.- Declarar que o Concello dispón dos terreos, augas e servidumes para a 
execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas concesións e 
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 

4.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2011 os 
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na 
anualidade do 2011. 

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da 
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada 
si esta prodúcese efectivamente. 

6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 
doutras administracións públicas para o financiamento do investimento 

7.- Autorizar á Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se 
acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social 

8.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e 
xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 
 
 
8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA AMPLIACIÓN DO 
PROCEDEMENTO DE REINVERSIÓN DE REMANENTES DOS CONCELLOS DO 
PLAN PROVINCIAL DE AXUDA CONTRA A CRISE DESTINADO AO 
FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE REPOSICIÓN ASOCIADOS AO 
MANTEMENTO DOS SERVIZOS PÚBLICOS ESENCIAIS DOS CONCELLOS (PAC-
2). 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 15/11/2010, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e 

infraestruturas de 18/11/2010. 

 “PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Aprobación da Ampliación do procedemento de 
reinversión de remanentes dos concellos do Plan 
Provincial de axuda contra a crise destinado ao 
financiamento dos gastos de reposición asociados ao 
mantemento dos servizos públicos esenciais dos 
concellos (PAC-2) 
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Tomando en consideración as bases reguladoras do PAC-2, e as modificacións 
referidas a concellos con remanentes xerados por baixas de licitacións ou anulación de 
obras, proponse ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos: 

1.- Participar na ampliación do procedemento de reinversión de remanentes dos 
concellos no “Plan Provincial de axuda contra a crise destinado ao financiamento dos 
gastos de reposición asociados ao mantemento dos servizos públicos esenciais dos 
concellos 2009 (PAC-2)” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen 
e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da subvención asignada á seguinte 
finalidade: 

A ) Financiamento de novas actuacións: 

Denominación da obra Orzamento 
total 

Achega 
municipal 

Achega 
provincial 

Afirmado e acondicionamento da 
estrada Cacheiras-O Sisto (Teo) 

56.348,69€ 14.518,18
€ 

41.830,51 € 

TOTAL 56.348,69€ 14.518,18
€ 

41.830,51 € 

Aprobar os correspondentes proxectos técnicos 

2.- Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións necesarios 
para a execución da obra 

3.- Para o financiamento do importe da achega municipal, este concello comprométese 
a incluír no orzamento municipal correspondente, crédito dabondo para o seu 
financiamento. 

4.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
administracións públicas para o financiamento do investimento. 

5.- Autorizar á Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite 
que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social 

6.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión 
do presente acordo e o correspondente expediente.” 

Teo, a 15 de novembro de 2010 

Asdo. Martiño Noriega Sánchez” 
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Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
por unanimidade dos seus membros (6 BNG, 6 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-IN-
TEO), acorda: 

1.- Participar na ampliación do procedemento de reinversión de remanentes dos 
concellos no “Plan Provincial de axuda contra a crise destinado ao financiamento 
dos gastos de reposición asociados ao mantemento dos servizos públicos 
esenciais dos concellos 2009 (PAC-2)” da Deputación Provincial da Coruña, 
cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da 
subvención asignada á seguinte finalidade: 

A ) Financiamento de novas actuacións: 

Denominación da obra Orzamento 
total 

Achega 
municipal 

Achega 
provincial 

Afirmado e acondicionamento 
da estrada Cacheiras-O Sisto 
(Teo) 

56.348,69€ 14.518,18€ 41.830,51 € 

TOTAL 56.348,69€ 14.518,18€ 41.830,51 € 

Aprobar os correspondentes proxectos técnicos 

2.- Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións 
necesarios para a execución da obra 

3.- Para o financiamento do importe da achega municipal, este concello 
comprométese a incluír no orzamento municipal correspondente, crédito 
dabondo para o seu financiamento. 

4.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención 
doutras administracións públicas para o financiamento do investimento. 

5.- Autorizar á Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se 
acredite que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social 
6.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e 
xestión do presente acordo e o correspondente expediente. 
 
9.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto décimo da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de 



 

 - 32 -

novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal 

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 

 
10.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (IN-TEO). 
O concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó formula os/as seguintes rogos e 

preguntas: 

1.- Pregunta o Sr. Parajó polo proxecto de saneamento en Osebe. 

 

O Sr. Sisto resposta que hai unha memoria valorada, con planos e con todo, e un 

compromiso de execución a principios de ano. 

 

2.- O Sr. Parajó explica que o outro día lle dixo ao Sr. Alcalde que cando se inaugurou 

o curso non había policía dirixindo o tráfico e dou lugar a unha importante aglomeración 

de coches con risco para os alumnos. Salienta que a súa sorpresa foi que, un día ou 

doUs despois, foi a policía local e mandou quitar os autobouses e algún chofer dalgún 

autobús preguntou onde se pode aparcar. O Sr. Parajó interésase polo tema. 

 

O Sr. Alcalde explica que existen escritos de todos os centros solicitando a presenza 

poicial, realizándose as actuacións en función das peticións, pese a que exista en todo 

caso un problema de medios persoais, por insuficiencia de efectivos. Salienta o Sr. 

Alcalde que se está buscando unha fórmula mixta de xeito que tamén poida acudir 

protección civil. Remata o Sr. Alcalde sinalando que en todo caso a actuación concreta 

á que se refire o Sr. Parajó a descoñece. 

 

O Sr. Parajó di que o problema ven porque se mandan quitar os autobuses e habería 

que preguntarse a onde van. 

 

O Sr. Alcalde sinala que alí se habilitou unha zona, aínda que é pequena, pero que en 

todo caso se mirará o tema. 

 

3.- Pregunta o Sr. Parajó se hai algunha novidade en relación aos Centros médicos. 
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O Sr. Alcalde resposta que máis alá do traslado da moción non hai noticias. Aclara que 

as posicións están prefixadas e que haberá que loitar por facer ver que a posición do 

Concello é a mellor, porque a situación non se pode manter no tempo. O Sr. Alcalde 

explica que a posición do Sergas é a que explicitou no seu escrito e consiste en 

centralizar na parte norte e establecer un centro satélite na finca da Ramallosa, sendo 

a posición do Concello a de utilizar a finca da Ramallosa para centralizar e manter 

aberto nos Tilos 

 

4.- Interésase o Sr. Parajó pola Policía Local e polas reclamacións que hai en tema de 

horas. Pregunta que ocorre co tema. 

 

O Sr. Alcalde resposta que non ocorre nada, so que hai un delegado sindical que fai o 

seu traballo e presenta escritos. Explica que se reclaman unha serie de conceptos 

recoñecidos no convenio, como a festividade e a nocturnidade, que serán aboados. 

 

O Sr. Parajó pregunta quen é o delegado sindical. 

 

O Sr. Alcalde explica que era Eulogio, pero que este dimitou e entrou Celso, que era o 

segundo. 

 

O Sr. Parajó pregunta por Alejandro. 

 

O Sr. Alcalde explica que outras cousas son reclamacións de días. Da conta de que o 

Concello está habilitanto un procedemento protocolizado para estes temas, 

requeríndose a conformidade do superior xerárquico, de xeito que cando alguén non 

está de acordo presenta unha reclamación.  

 

5.- O Sr. Parajó refírese a “Música na noite” e di que lle pediu a Carme Hermida 

documentación, que lle foi remitida, pero que hai cousas que non acaba de entender. 

Explica que preguntou se existe algún convenio e se lle dixo que existía un acordo 

verbal que supoñía que cada unha das partes asumía as mesmas responsabilidades 

que o ano anterior. Di o Sr. Parajó que descoñece se o Concello pode adoptar acordos 

verbais ou se teñen que ser necesariamente por escrito. 
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O Sr. Alcalde sinala que o Concello responde polos seus gastos e non polos gastos 

que asume unha asociación. 

 

O Sr. Parajó opina que nun Concello non debe existir un acordo verbal, senón que 

debe estar asinado como é debido, onde diga “vamos a gastar tanto e o cincuenta por 

cen asumímolo nos e o outro cincuenta por cen vos”. 

 

O Sr. Alcalde explica que o Concello fai unha distribución de funcións, asumindo o 

Concello o que pode asumir, e dende aí se segue o procedemento económico que 

corresponde ao Concello como Administración. 

 

O Sr. Parajó di que outra cousa é que lle parece moito o importe da megafonía, que 

ascende a 6.410 euros. 

 

Co permiso da Presidencia, intervén a concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida, que 

explica que tal e como están as cousas o son é o triple de caro do que se lle paga aos 

grupos. Aclara que en todo caso ese importe comprende todo o sistema, non so a 

megafonía, senón tamén o son. Remata a Sra. Hermida sinalando que, se ao Sr. 

Parajó lle parece moito, este tema o pode comprobar na rede cultural da Deputación. 

 

O Sr. Alcalde lembra que se trata de dous días de concerto e invita ao Sr. Parajó que 

no caso de que consiga orzamentos inferiores, dunha boa calidade,  os presente. 

 

O Sr. Parajó di que ve que faltan datos dos grupos, como siniestro total. Pregunta se 

15.556 euros é o que pagou o Concello. 

 

A Sra. Hermida resposta afirmativamente. 

 

O Sr. Parajó di que despois aparecen  4.163 euros a maiores de publicidad, da Ser, do 

Correo Gallego, etc. 

 

O Sr. Alcalde di que o Sr. Parajó pediu os datos de cultura, pero que se quere pedir os 

datos de comunicación e publicitación de todos os actos do Concello, eso depende da 
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alcaldía e non haberá ningún problema en facilitarllos, debéndose ter en conta que son 

gastos que non dependen directamente de Cultura. 

 

O Sr. Parajó di que hai case 5.000 euros máis que non aparecen na súa 

documentación. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Parajó que se quere todos os gastos en medios de 

comunicación os pode pedir, xa que as cifras que manexa o Sr. Parajó non se axustan. 

 

6.- O Sr. Parajó refírese ao periódico do Concello e di que quere felicitar á periodista e 

dicirlle que en vez de “Informateo” lle podería chamar “revista do BNG”. 

 

O Sr. Alcalde resposta que non se lle pode cambiar o nome porque é a revista oficial do 

Concello, engadindo que se trata ademais dunha revista na que todos foron convidados 

a participar, aínda que declinaron tal invitación. Aclara o Sr. Alcalde que, en campaña 

electoral, a propia revista foi obxecto dun recurso do PSOE ante a Xunta Electoral, que 

denegou a pretendida tendenciosidade, polo tanto non se pode poñer revista do BNG. 

 

7.- O Sr. Parajó interésase pola piscina. Salienta que viu unha información no Correo 

Galego que entende que non é exacta.  

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Parajó que expoña eses errores e que se pode lle respostará. 

 

Explica o Sr. Parajó que a piscina se contratou no ano 2007 e que se retrasou a 

contratación polo aumento do xinmnasio.  

 

O Sr. Alcalde di que esa é unha cuestión que terá que saber o Sr. Parajo. 

 

Refírese o Sr. Parajó ao titular recollido na prensa segundo o cal “ O proxecto estrela 

do binomio teense Blanco - Parajó”, e di que se recolle coma se foran eles os culpables 

de non facela. 
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O Sr. Alcalde di se, dende o respeto absoluto á información, habería que preguntarse 

se non era un proxecto estrela do binomio Blanco -Parajó. 

 

O Sr. Parajó resposta que non, senón que se trataba de un ben para os veciños. 

 

O Sr. Alcalde explica que aí están todos de acordo, pero que se trata dunha forma de 

alcumalo. Aclara que cando chegaron ao goberno a empresa adxudicataria quebrou ao 

igual que a segunda. Trátase dun exemplo das dimensións da crise económica que se 

está vivindo actualmente. 

 

Di o Sr. Parajó que o que el quere saber é se a información saiu do Concello. 

 

O Sr. Alcalde explica que é unha información que dan os medios de comunicación. 

Salienta que a él se lle preguntou e respostou, pero que non se trata dunha nota de 

prensa do Concello. Explica o Sr. Alcalde que foi preciso incautar o aval, con grandes 

esforzos, sendo agora preciso a redacción dun novo proxecto porque hai que 

adaptarse ao código técnico. Da conta de que se foi á Deputación e existe un 

compromiso de aportación de cartos. Remata o Sr. Alcalde sinalando que se trata dun 

problema grave que se está tratando de desbloquear, para que pase de ser de 

proxecto estrela Blanco–Parajó, a proxecto estrela Blanco-Parajó-Noriega e compañía. 

 

8.- O Sr. Parajó indica que en Cacheiras se están arranxando unha beiravías, e que 

había alí unhas camelias que tiñan 12 anos que foron cortadas. Di o Sr. Parajó que 

está de acordo en que se arranxen as beiravías, pero non esta de acordo en que as 

camelias se corten e non se saquen. 

 

O Sr. Alcalde explica que onde foi posible replantalas, fíxose, sacándose so as que 

daban lugar a un impedimento dende o punto de vista da accesibilidade. 

 

Co permiso da Presidencia, intervén o concelleiro do BNG, D. Andrés Fernández, quen 

explica que se tentou a conservación de todas as que se puideron conservar, de xeito 

que unhas conserváronse, facéndose un alcorque permeable, que é dificil, o que 

obrigou a que otras se trasladaran de lugar. Explica o Sr Fernández que co corte que 
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teñen é difícil quitalas de raíz porque existen tubarías de auga, eliminando polo tanto a 

posibilidade de quitalas, aínda que noutros sitios non é difícil quitalas, pero sí difícil 

plantalas. 

 

9.- O Sr. Parajó interésase pola limpeza das fincas de ADIF e pregunta como está o 

tema. 

 

O Sr. Alcalde explica que está parado, aínda que sería interesante retomalo. Aclara 

que non é exacto que estea parado, senón que está reiterado por medio ambiente do 

Estado e a ADIF para que limpen. Salienta que o que está parado é unha proposta que 

había do Sr. Parajó para que os terreos pasen a ser de titularidade municipal. 

 

10.- Explica o Sr. Parajó que estivo revisando os procedementos negociados. Di que o 

expón no Pleno porque noutra ocasión se lle dixera tamén nun Pleno se él e o Sr. 

Blanco pensaban que os do BNG eran parvos, porque había unha diferenza de 50 ou 

cen euros de diferenza entre uns orzamentos e outros. Salienta o Sr. Parajó que agora 

hainas de 10 e vinte euros, pero que o que máis lle chama a atención é que se lle pide 

orzamento a tres empresas e o presentan cun número de rexistro correlativo. Opina o 

Sr. Parajó que ou trae unha empresa as de todas ou veñen todos á mesma hora, sendo 

ademais que cando existen tres empresas, para darlla a unha, as outras dúas xa non 

presentan documentación. Opina o Sr. Parajó que se trata dun tema que hai que 

estudar, pero que o vai adiantando. Sinala que eles tampouco son parvos e que os do 

BNG están utilizando os mesmos métodos que se lle criticaban a eles. 

 

O Sr. Sisto di que grazas a Deus non están usando os mesmos métodos. 

 

O Sr. Parajó di que parecidos. 

 

O Sr. Sisto aclara que a documentación pode chegar incluso por correo. Explica que a 

diferenza económica, cando se ten en conta, é a determinante, aínda que resulta 

diferente cando o criterio económico non é determinante. Así por exemplo no caso do 

fondo estatal o criterio económico non valía de nada, porque os cartos que as 

empresas rebaixaran non revertían no Concello, senón no Estado. 
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O Sr. Parajó di que no víal da rúa Ameneiro e o Colexio dos Tilos das tres empresas 

dúas non presentaron orzamento. 

 

O Sr. Alcalde salienta que os procesos de contratación se axustan á legalidade, 

estando supervisados polo departamento de Secretaría, existindo un absoluto respeto 

á legalidade, non existindo procedementos irregulares. O Sr. Alcalde dille ao concelleiro 

de IN-TEO que se quere entrar no campo político se lle pode dicir que se busca unha 

defensa do Concello e beneficio do ben común, existindo negociacións co técido 

empresarial do Concello, sempre que existan garantías. 

 

O Sr. Parajó di que como o Sr. Sisto e os do BNG lle dicían a eles que non eran 

parvos, el quere sinalar que eles tampouco o son. 

 

O Sr. Alcalde di que non se lembra do que lle dixo o Sr. Sisto, estando en todo caso 

orgullosos dos contratos licitados. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e cincuenta e catro minutos sae do Salón de Plenos, o 

concelleiro do BNG, D. Anxo Rey. 

 

 ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE. 
Os concelleiros do PSOE formulan os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- O Sr. Leis di que cando o Sr. Alcalde fala do famoso periódico, que o Sr. Parajó 

tildou como “periódico do BNG”, non di toda a verdade, porque a denuncia do PSOE foi 

en período electoral, de interferencia electoral e ante a Xunta Electoral. 

 

O Sr. Alcalde aclara que así o dixo e que foi denegada. 

 

O Sr. Leis di que o Sr. Alcalde sabe que actualmente hai un contencioso-administrativo 

plantexado polo PSOE. 

 

O Sr. Alcalde di que non é verdade. 
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O Sr. Leis resposta que se iniciou o procedemento e que xa se verá. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e cincuenta minutos abandona o Salón de Plenos s 

concelleira do PP, D.ª Sara Currás. 

 
O Sr. Leis di que hai un acordo de Pleno do ano 2007, no senso de que antes de facer 

calquera tipo de publicación institucional de carácter informativo, había que crear unha 

Comisión constituída por todos os grupos políticos, e que nunca se chegou a constituir, 

polo que se está publicando ese periódico de forma ilegal. 

 

O Sr. Alcalde di que comparte o da reclamación ante a Xunta Electoral, en período 

electoral, que foi o que dixo él, fundamentada en que existía unha posición partidista, 

porén hai que ter en conta que a Xunta Electoral desestimou a reclamación. Opina o 

Sr. Alcalde que se unha Xunta Electoral non retira unha publicación é motivo máis que 

suficiente para avalala. 

 
2.- O Sr. Leis refírese a unha publicación do BNG na que se recolle que o ”BNG precisa 

de máis apoios para sacar adiante os proxectos que Teo necesita e que a oposición ten 

bloqueados”. Pregunta o Sr. Leis cales son eses proxectos. 

 

O Sr. Alcalde sinala que pode respostar da acción de goberno, pero que non vai a 

respostar en relación a unha publicación do BNG como partido. 

 

O Sr. Leis di que non fai falla o proxecto estrela da piscina, porque o proxecto estrela 

do BNG, do Sr. Parajó e do Sr. Blanco é o PXOM. 

 

Sendo as vinte e tres horas entra no Salón de Plenos o concelleiro do BNG, D. Anxo 

Rey. 

 

3.- O Sr. Leis di que comparte con Parajó o de que cando o goberno colabora con 

algunha entidade o que ten que facer e convenialo, debendo existir un texto escrito que 

fixe as condicións dos acordos. Sinala o Sr. Leis que cando pediu información sobre os 
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valados en Parque Montouto a veciños de Santiago, o convenio non se lle facilitou 

porque non existía.  

 

O Sr. Sisto dilla ao Sr. Leis que se lle contestou ao tema e que debería leer dita 

contestación. 

 

O Sr. Leis di que na contestación se lle informaba de que foi a empresa Midón a que 

executou as obras, e que non era certo. 

 

 O Sr. Sisto dille ao Sr. Leis que lle informou de que se trataba dun convenio particular 

con cada un dos veciños, que a obra se contratou a Midón aínda que supón que unha 

parte importante foi obxecto de subcontrataicón, como o tema das reixas. 

 

4.- O Sr. Leis di que están esperando que se lle facilite o planimetría dixital do PXOM. 

 

O Sr. Sisto di que xa lle foi facilitada. 

5.- O Sr. Leis di que cando se negociou o tema do PXOM, todos os grupos fixeron 

propostas, tamén o seu, e se levaron á Xunta. O Sr. Leis quere saber onde están por 

escrito as propostas presentada polo partido socialista. 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Leis se está de broma, engadindo que este concelleiro 

participou na reunión coa Consellería na que se acordou o mecanismo de actuación. 

 

O Sr. Leis pregunta onde están no texto definitivo as propostas plantexadas polo PSOE 

e solicita ao Alcalde que lle resposte por escrito. 

 

5.- O concelleiro do PSOE, Sr. Rego, pregunta se verán algún día executado a travesía 

de Solláns. 

 

O Sr. Alcalde sinala que se trata dunha boa pregunta, engadindo que o problema é que 

houbo reclamacións na expropiación, procedemento que está facendo Deputación, co 

bloqueo que eles entenden que se lle está facendo dende a Xunta ao procedemento. 
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O Sr. Rego pregunta se algunha finca en concreto. 

 

O Sr. Alcalde di que a eles non lles especifican cales son as reclamacións en cuestión, 

pero sí que o problema está relacionado coas expropiacións, non existindo un 

compromiso en firme. 

 

O Sr. Sisto di que en Deputación se lles transmitiron as dúbidas de que a Xunta puidera 

proceder á expropiación, non podendo comprometerse a unha data de execución, por 

descoñer cando a Xunta arranxará o da expropiación.  

 

O Sr. Alcalde  aclara que o que falta é o compromiso da Xunta no proceso de 

expropiación, estando o proceso administrativao realizado dende fai anos. 

 

O Sr. Rego pregunta se se trata dun problema económico da Xunta. 

 

O Sr. Alcalde resposta que é o que se lles di dende a Diputación. 

 

6.- O Sr. Rego interésase polo contrato de axuda domiciliaria e pregunta se hai unha 

subcontratación. 

 

O Sr. Alcalde sinala que o leva COGAMI. 

 

O Sr. Rego pregunta se o Concello vela dalgunha maneira polo que perciben os/as 

traballadores/as. 

 

O Sr. Alcalde explica que hai un procedemento de licitación, cun proxecto de 

explotación, como en calquera servizo, e unha fiscalización polos servizos sociais ante 

calquera situación que se denuncie. 

 

O Sr. Rego pregunta se os servizos sociais fiscalizan o que cobran as persoas que 

realizan o traballo. 

 

O Sr. Alcalde di que a empresa terá que pagar según convenio. 
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O Sr. Rego pregunta se iso se sabe. 

 

O Sr. Alcalde di que non hai ningunha denuncia formal de ningún traballador e 

pregúntalle ao Sr. Rego se ten constancia. 

 

O Sr. Rego di que o problema é que esa persoa se decida a dar o paso, podendo en 

todo caso o Concello actuar de oficio. 

 

O Sr. Alcalde di que na medida en que non existe denuncia enténdese que se respetan 

os pregos, e que en todo cado para actuar de oficio debería existir algunha 

xustificación. 

 

7.- O Sr. Rego di que na pista que está en Liñariño estivéronse facendo unha especie 

de cunetas. Pregunta se se vai a facer algunha actuación. 

O Sr. Alcalde resposta afirmativamente e di que esa pista se acabará asfaltando. 

Aclara que hai un convenio coa Deputación para arranxo de pista e interiores, cun 

investimento de cerca de trescentos mil euros. Cree o Sr. Alcalde que a pista sinalada 

polo Sr. Rego é unha desas. 

 

O Sr. Sisto di que esa pista vai, ainda que lles avisaron da consistencia dos asfaltados 

advertindo que non so á choiva senón tamén ao frio, impide que iso quede ben. 

 

8.- O concelleiro do PSOE, Sr. Rama, pregunta que cando un veciño propietario dunha 

finca solicita un vado para a mesma, dende que o entrega en Rexistro cando tempo se 

tarda. 

 

O Sr. Alcalde resposta que se intenta ser dilixente, tendo en conta que precisa informe 

de Intervención e da Policía. O Sr. Alcalde di que se o Sr. Rama se refire a un veciño 

de Torres ten constancia da existencia dun retraso de dous meses, aínda que a policía 

nega que exista ese retraso, polo que haberá que mirar se se extravioiu o expediente. 

Indica o Sr. Alcalde que haberá que mirar o tema porque existe unha reclamación. 
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9.- O Sr. Rama sinala que no río de Feros, cree que exista algunha conversa para que 

á ponte se lle poña unha valla. 

 

O Sr. Alcalde di que si, engadindo que é unha cousa que está pendente. Sinala que 

esa pista se vai a asfaltar e que se acometerá o tema. 

 

O Sr. Sisto explica que no proxecto vai a colocación dun doble tubo. 

 

A concelleiro do BNG, Dª. Carme Hermida, di que aí o problema é que a zona é 

inundable. 

 

3.- O Sr. Rama sinala que lle din que tampouco se cumpre a vixianza da xente que fai o 

cambio de sentido nas estradas de pista. 

 

O Sr. Alcalde resposta que é bastante complicado, que se trasladou á policía, pero que 

o voltará a falar con eles. 

 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP. 
O portavoz do PP, Sr. Blanco, sinala que o seu grupo non ten rogos ou preguntas que 

formular. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas e vinte minutos, de 

orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, 

Secretaria, dou fe. 

 
      O Alcalde                  A Secretaria 
 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  14/2010 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 29 DECEMBRO DE 2010 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e nove de decembro de dous mil dez, reúnense en 

primeira convocatoria os/as señores/as concelleiros/as que se relacionan a 

continuación, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Martiño Noriega Sánchez, co 

obxecto de celebrar a sesión ordinaria correspondente ao día da data, para a que foron 

debidamente convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 
D. Rafael Sisto Edreira 

D.ª Carmen Diéguez González 

D.ª Mª do Carme Hermida Gulías 

D. Andrés Fernández Martínez 

D. Ángel M. Rey Martínez 

D. Armando U. Blanco Martínez 

D. Antonio Castroagudín Valladares 

D. Juan Bautista Aller Suárez 

D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez 

D. Manuel Mata Iglesias 

D. Alexandre Leis Carlés 

D. Carlos Rego Jorge 

D.ª Sandra Riveiro Carro 

D. Manuel José Rama Lesta 

D. F. Manuel Parajó Liñares 

Non asiste, previa excusa: 
D.ª Sara Josefina Currás Rey 
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Secretaria Xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 

D.ª Monica I. Lado Varela 
 
ORDE DO DÍA 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 27.10.2010 E 24.11.2010. 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  908/10 Á   1018/10). 
3.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME SOBRE A LEI 15/2010, DE 5 DE XULLO. 
4.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO 
ORZAMENTO DE 2009. 
5.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DERROGACIÓN DE ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO. 
6.-  DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DELEGACIÓN NA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA XESTIÓN, INSPECCIÓN E RECADACIÓN DA TAXA POR 
UTILIZACIÓN DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS PRESTADORAS 
DE SERVIZOS DE INTERESE XERAL.  
7.- DICTAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA OS RECORTES SOCIAIS NOS 
ORZAMENTOS DA XUNTA DE GALIZA DE 2011. 
8.- COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DA CONCELLEIRA-DELEGADA DE 
CULTURA E DEPORTES, Dª CARME HERMIDA GULÍAS. 
9.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE 
SOLICITANDO A COMPARECENCIA ANTE O PLENO DO CONCELLEIRO 
RESPONSABLE  DAS ÁREAS DE ECONOMÍA E FACENDA E PERSOAL D. 
MARTIÑO NORIEGA SÁNCHEZ. 
10.- MOCIÓNS. 
11.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as vinte horas declara público e aberto o acto. 
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Antes de entrar no primeiro punto da orde do día, o Sr. Alcalde di que, aínda que xa se 

fixo, lle gostaría trasladar ao PSOE, a nivel institucional, a solidariedade do BNG polos 

graves feitos acontecidos na madrugada do día 25 de decembro ao explosionar un 

artefacto na sede do partido socialista de Teo. Salienta que dende o grupo de goberno 

queren amosar o seu rexeitamente máis absoluto e condenar actitudes como estas que 

están fora do xogo democrático. 

 

O portavoz do PP, Sr. Blanco, manifesta en nome do seu grupo a más enérxica repulsa 

contra eses actos. Salienta que o PP está en contra de todo tipo de violencia e que os 

concelleiros do seu grupo están ao caron dos compañeiros socialistas, dexesando que 

non volten a ocorrer este tipo de actos. 

 

Intervén o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), quen di sumarse á proposta do Sr. 

Alcalde, como xa lle transmitiu ao Sr. Leis, desexando en todo caso que non volte a 

suceder.  

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen amosa o seu agradecemento pola 

solidaridade dos grupos municipais con este asunto, engadindo que non se trata dun 

ataque ao partido socialista senón dun ataque ao conxunto da sociedade e á 

democracia. O portavoz do PSOE di que quere recoñecer o traballo das forzas e 

corpos de Seguridade do Estado, especialmente da Garda Civil, porque actuaron con 

enorme prontitude e moitísima dilixencia, ganas e entusiasmo, polo que habería que 

sentirse orgulloso da existencia dun corpo como este e de que estea tan próximo á 

cidadanía nestes asuntos. Sinala o Sr. Leis que en rogos e preguntas lle gostaría facer 

chegar algunhas reflexións sobre determinado tipo de cousas que deberían quedar á 

marxe desta cuestión, porque hai que entender que loitar contra o terrorismo non so é 

unha cuestión de expresións de solidariedade e de palabras cando ocorren estes feitos, 

senón que hai que tratar de loitar contra el, tratando de prevenilo e tratando de aillar a 

este tipo de elementos. Opina que moitas veces os políticos unha vez que ocorren 

estas cousas se esquecen de que a forma de loitar non é so cando ocorren os feitos, 

senón antes. Salienta que os que van á carcel por este tipo de atentados, non son 

presos políticos, senón terroristas, e como tales hai que tratalos, non podendo existir 
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flaquezas nin debilidades ao respecto. Remata o Sr. Leis sinalando que con ánimo 

constructivo opina que habería que facer, a raíz deste e doutros acontecementos, algún 

tipo de reflexión en torno á seguridade, debéndose de dar respostas contundentes 

cando acontecen estas cousas. 

 

A continuación procédese a tratar o asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os que se recollen a continuación: 

 

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 27.10.2010 E 24.11.2010. 

Acta da sesión ordinaria do día 27 de outubro de 2010. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 27/10/10. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 

unanimidade dos presentes. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 24 de novembro de 2010. 

O Sr. Alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 24/11/10. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por 

unanimidade dos presentes. 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  908/10 Á   1018/10). 
O Sr. Alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 19 de 

novembro ata o 22 de decembro de 2010, que comprenden os números 908 ao 1018, 

indicando que están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa 

consulta se así o desexan. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 
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3.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME SOBRE A LEI 15/2010, DE 5 DE XULLO. 
O Sr. Alcalde da conta do informe da Interventora e do Tesoureiro municipais, de 

23/12/2010, que se reproduce a continuación: 

 
“INFORME CONXUNTO DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN 

ASUNTO; Informe dos artigos 4 e 5 da Lei 15/2010, de 5 de xullo.  
 
O artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de 
decembro, pola que se estabrecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións 
comerciais, estabrece:  
 
“3.-Los Tesoreros o, en su defecto, los Interventores de las Corporaciones Locales 
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en 
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá 
necesariamente el número y la cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se 
esté incumpliendo el plazo. 
 
4.-Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía , tengan atribuída la 
tutela financiera de las Entidades Locales.” 
 
Polo que respecta ao prazo a que fai referencia o citado artigo 4.3, o artigo 3.Tres, dispón 
“Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010, el plazo en el 
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones …será 
dentro de los cincuenta y cinco días siguientes a la fecha de la expedición de las 
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización 
total o parcial del contrato” 
 
Por outro lado, o artigo 5  da mesma norma, engade:  
 
 “1.-La Entidad local dispondrá de un registro de todas las facturas y demás documentos 
emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los 
m¡smos, cuya gestión corresponderá a la Intervención u órgano de la Entidad Local que 
tenga atribuída la función de contabilidad. 
 
3.-Transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o documento 
justificativo sin que el órgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno expediente de 
reconocimiento de la obligación…la Intervención o el órgano municipal que tenga atribuída 
la función de contabilidad, requerirá a dicho órgano gestor para que justifique por escrito la 
falta de tramitación de dicho expediente. 
 
4.- La Intervención u órgano de la Entidad Local que tenga atribuída la función de 
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una 
relación de las facturas o documentos justificativos respecto a los cuales hayan transcurrido 
más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los 
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correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por 
el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días 
contados desde el día de la reunión en la que  tenga conocimiento de dicha información, 
publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan 
presentado a grupándolos según su estado de tramitación”. 
 
En cumprimento dos artigos anteriores, pola Intervención e Tesourería Municipais se emite 
o presente informe ,que inclúe un anexo coa seguinte información sobre as facturas 
emitidas a partires do 01/07/2010: 
 
-Fecha reg. : é a data na que a factura se rexistra en contabilidade. 
-Fecha Fac. : é a data de expedición da factura. 
-Fecha confor.: é a mesma data que a de rexistro en contabilidade. 
-Fecha aprov: é a data de aprobación da factura ou de recoñecemento da obriga (Fase O) 
-Fecha pago: é a data de pago, se éste se produxo. 
-Días trámite: indica os días transcorridos dende que a factura se rexistra en contabilidade 
ata que se paga, ou, se non se paga, ata o día de emisión do informe. 
 
Finalmente, e respecto dos requerimentos estabrecidos no artigo 5º, se deben facer as 
seguintes observacións: 
 
1º-O concello de Teo conta dende fai anos cun rexistro de facturas en contabilidade, a 
parte do rexistro xeral de entrada. 
 
2º.- Toda a tramitación das facturas, dende o rexistro, pasando polo recoñecemento da 
obriga e o pago, se leva a cabo polo departamento de contabilidade-servizos económicos, 
non está descentralizada por departamentos. En moitos casos se excede o prazo de un mes 
dende o rexistro da factura ata o recoñecemento da obriga, os motivos veñen dados pola 
elevada carga de traballo do departamento e tamén porque en moitos casos se presentan 
facturas sen proposta de gasto previa que reteña o crédito necesario para poder aprobar 
automáticamente a factura, as tarefas de comprobación de crédito orzamentario suficiente 
para poder proceder ao recoñecemento de obrigas e a necesidade de levar a cabo en 
moitos casos modificacións orzamentarias para dotar do crédito necesario ás partidas ás 
que se imputa a aprobación das facturas requiren certo tempo para a súa tramitación e 
aprobación. 
 
Isto é canto consideran oportuno informar os funcionarios que suscriben. 
 
Teo, 23 de decembro de 2010. 
A INTERVENTORA       O TESOUREIRO 
Mónica Lado Varela      Diego Rodríguez Porto” 
 

O informe transcrito inclúe un anexo, coa información que o mesmo detalla sobre as 

facturas emitidas a partir de 01/07/2010, que se atopa incorporado ao expediente. 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 
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4.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL DO 
ORZAMENTO DE 2009. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 01/12/2010, que se recolle a continuación, sobre 

aprobaciòn da conta xeral dos orzamentos de 2009. 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Formulada e rendida a Conta Xeral do Orzamento do Concello de Teo de 2009,  dictaminada 
pola Comisión Especial de Contas en sesión de data 19/10/2010, sometida a exposición pública 
durante o prazo de quince días hábiles consorte có artigo 116 da Lei 7/1985, de 2 de abril, BRL 
e 212 do RDL 2/2004,  de 5 de marzo, TRLFL, mediante anuncio no BOP num. 208 de data 
02/11/2010, e non presentándose durante dito prazo e os oito días seguintes ningunha 
reclamación , reparo ou observación respecto da mesma, por esta Alcaldía proponse ao Pleno 
da Corporación:a adopción do seguinte ACORDO: 
1º)Aprobar a Conta Xeral do Orzamento de 2009. 
2º)Rendir a Conta Xeral de 2009, unha vez aprobada, ao Tribunal de Contas de España e ao 
Consello de Contas de Galicia, tal e como esixe o artigo 212.5 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 
Teo, 1 de decembro de 2010. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

A proposta transcrita foi ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de 

facenda e asuntos económicos de 19/10/2010. 

 

Da conta o Sr. Alcalde de que, segundo se desprende da conta, o resultado 

orzamentario axustado ascende a 628.125,17 € e o resultado orzamentario do exercicio 

a 332.689,72 €, tratándose agora de aprobar definitivamente a conta e remitila. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, di que non vai a entrar en debate co tema da conta e que ogalla no ano 2011 

exista un “plan E” porque senón xa se verá o que ocorre. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que o seu grupo solicitou o 22 de outubro os 

informes de reparo da anualidade 2009 e 2010. Na Conta Xeral hai unha relación de 

reparos simplemente enunciados. Reitera o Sr. Leis que o solicitaron o 22 de outubro e 

que a alcaldía lles respostou o sete de decembro, mes e medio despois, cun escrito 

onde lle ven dicindo que se lle denegaba o acceso. Explica o Sr. Leis que o PSOE 

respostou con outro escrito de 14 de decembro, que a estas alturas aínda non recibiu 
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resposta. Remata o portavoz do PSOE sinalando que non entende porque non se lles 

deixa ver con detenemento esa documentación. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que el tampouco vai a entrar en debate 

e que en principio mentras non existan outros argumentos o seu grupo vai a votar en 

contra. 

 

O Sr. Alcalde di que lle sorprenden as intervencións porque a conta foi ditaminada 

favorablemente e non se fixo ningunha alegación. Explica que hai unha conta cun perfil 

puramente técnico e que en todo caso se os grupos queren entrar no debate político 

para intentar alterar o sentido do voto, pois entrarase. 

 

O Sr. Blanco di que lle parece perfecto. 

 

O Sr. Alcalde di que a conta xeral xa foi tratada na Comisión especial onde se debatiu 

profundamente. Explica que o BNG fixo unha lectura positiva, á vista do resultado 

orzamentario. Salienta que se fixo toda a tramitación, sendo incluso que houbou que 

repetir a Comisión informativa por un defecto na notificación. Explica o Sr. Alcalde que 

non remitir a conta os coloca nunha situación incómoda. Remata sinalando que o grupo 

de goberno está aberto a todas as peticións de documentación, pero que o que se está 

facendo é recapitular información xa pedida, dando lugar ao bloqueo dos 

departamentos, sendo iso o que se lle dixo ao Sr. Leis.  

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, di que facer a Conta xeral en función dos ingresos que veñen cando non se 

aporta nada de recursos propios é moi fácil. Refírese o concelleiro de INTEO aos plans 

da Deputación, ao “plan E” e aos plans da Xunta. Opina que en todo caso haberá que 

mirar que se fai sen iso. Pregunta o Sr. Parajó como estaría o superavit do que fala o 

Sr. Alcalde se non existiran subvencións. Di que cada un se pode vestir e poñer o traxe 

que queira, pero que a realidade é que os investimentos propios foron cero.  

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen di que non é o momento de dar 

explicacións da conta, pero que si lle gostaría facer constar a protesta do seu grupo por 
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non ser atendida a petición de documentación á que se referiu, considerando que a 

negativa non se pode xustificar nunha interferencia nos departamentos do Concello 

porque só se trata dun acceso a unha documentación que se está enunciando. Salienta 

o Sr. Leis que ademais para un tema que se tratará hoxe, como é a comparecencia do 

Sr. Alcalde, resultaba preciso contar con esa documentación. Opina o Sr. Leis que non 

se poden argumentar problemas de traballo, porque a primeira petición fíxose o vinte e 

dous de oututro e foi respotada o sete de decembro, formulándose unha nova petición 

o 14 de novembro, e a día de hoxe, 29 de decembro, non existe contestación. Remata 

o Sr. Leis anunciando a abstención do seu grupo e sinalando que resultan inadmisible 

a vulneración que se está facendo dos dereitos da oposición. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen anuncia o voto en contra do seu grupo, 

engadindo que non vai a entrar en valoracións. Opina que o Sr. Alcalde pode estar na 

razón, pero ten que respetar á oposición. 

 

O Sr. Alcalde di que claro que respeta aos membros da oposición, aínda que hai 

debates que lle costa dar. Explica que os resultados son os que hai, que poder ser que 

teña que ver o que di o Sr. Parajó, porén os números son os que son, non tratándose 

dunha cuestión de debate político. Explica o Sr. Alcalde que se pode preguntar como 

se chega a eses resultados e opina que iso foi porque existiron ingresos 

supramunicipais, porén a informaciónn da conta está aí. Lembra o Sr. Alcalde que non 

existiu obxeción e se aprobou en Comisión informativa, non existindo alegacións. Di 

que aínda respetando as posturas dos diferentes grupos, lle costa entender as razóns 

políticas que pode haber para impedir reflectir e enviar os resultados do 2009. 

 
O Sr. Parajó di que cando os ingresos viñeron de fora, como o “Plan E”, foi cando aos 

grupo da oposicion se lles meteu un gol. 

 

Sometida a votación a proposta da alcaldía sobre aprobación da conta xeral do 

orzamento do 2009, prodúcese o seguinte resultado: 

- votos a favor - 6 BNG 

- votos en contra - 5 PP e 1 grupo mixto (IN-TEO) 

- abstencións – 4 PSOE  
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Producido un resultado de empate, vólvese a someter o asunto a votación, obténdose o 

seguinte resultado: 

- votos a favor - 6 BNG 

- votos en contra – 5 PP e 1 grupo mixto (IN-TEO) 

- abstencións – 4 PSOE  

 
Persistindo o empate, decide o voto de calidade do Presidente, polo que o Pleno 
da Corporación acorda: 

1º) Aprobar a Conta Xeral do Orzamento de 2009. 
2º) Rendir a Conta Xeral de 2009, unha vez aprobada, ao Tribunal de Contas de 
España e ao Consello de Contas de Galicia, tal e como esixe o artigo 212.5 do 
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais. 
 
5.- DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DERROGACIÓN DE ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO. 
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 01/12/2010, que se reproduce a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de facenda e asuntos 

económicos de 23/12/2010. 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde- Presidente do Concello de Teo, 
Considerando que dende data 10/12/2007 mantén a súa vixencia a Ordenanza Fiscal 
Reguladora da Taxa polo Servizo de Transporte Adaptado, por un servizo que viña prestando o 
Concello de Teo pero que dende data 31/12/2009 pasou a prestar a Comunidade Autónoma. 
Considerando, en virtude do Real Decreto Lexislativo 2/2004, que o concello non pode percibir 
ingresos polo concepto descrito. 
PROPOÑO á Comisión Informativa de Facenda, previo informe de Intervención, dictamine 
favorablemente a derogación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola prestación do 
servizo de transporte adaptado, para a súa posterior elevación ao Pleno da Corporación a 
efectos da aprobación de dito acordo, se procede. 
De conformidade có disposto no artigo 17 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, unha vez aprobada a 
derogación polo Pleno, se procederá á exposición pública a efectos de reclamacións ou 
suxestións durante o prazo de trinta días. Se transcorrido dito prazo non se tiveran presentado 
reclamacións contra o acordo provisional de derogación, éste se considerará definitivo, 
procedendo a súa publicación definitiva.  
Teo, 1 de decembro de 2010 
O ALCALDE  
Martiño Noriega Sánchez”. 
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O Sr. Alcalde explica que na medida en que os concellos xa non van a prestar o 

servizo, ao tratarse dunha competencia da Xunta, a taxa non ten sentido e por iso se 

propón a súa derrogación. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, di estar de acordo coa proposta. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen amosa a conformidade do seu grupo coa 

proposta. Di o Sr. Leis que en todo caso expresións do tipo “que paciencia”, utilizada 

polo Sr. Alcalde, non lle parecen oportunas. Explica que as votacións son como son por 

algunha razón e que o Sr. Alcalde sabe que ten algún tipo de responsabilidade. 

Remata o Sr. Leis dirixíndose ao Sr. Alcalde ao que lle di que ten que cambiar as súas 

formas e conductas. 

 

O Sr. Alcalde dille ao Sr. Leis que acepta o seu comentario con paciencia. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen amosa o apoio do seu grupo á proposta.  

 

Preguntado polo Sr. Alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSOE e 1 grupo mixto-INTEO), 
acorda: 
Primeiro.- Derrogar a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola prestación do 
servizo de transporte adaptado. 
Segundo.- Someter o expediente a información pública, a efectos de 
reclamacións ou suxestións, mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia e 
no taboleiro de edictos da Corporación durante trinta días. De non formularse 
reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón 
provisional, procedéndose a súa publicación definitiva. 
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6.-  DICTAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DELEGACIÓN NA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DA XESTIÓN, INSPECCIÓN E RECADACIÓN DA TAXA POR 
UTILIZACIÓN DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS PRESTADORAS 
DE SERVIZOS DE INTERESE XERAL.  
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 01/12/2010, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de facenda e asuntos 

económicos de 23/12/2010. 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
Considerando que o Pleno do Concello en sesión de data 27/09/2010 adoptou o acordo 
provisional de delegación na Deputación Provincial da xestión, inspección e recadación da taxa 
pola utilización do dominio público municipal por empresas prestadoras de servizos. 
Considerando que dito acordo provisional estivo exposto ao publico durante 30 días hábiles 
contados a partires do día seguinte oa da publicación do edicto no BOP en data 18/10/210. 
Considerando que durante ese período non se presentaron reclamacións ou suxestións contra o 
acordo provisional. 
Considerando que as Bases aprobadas pola Deputación Provincial para a prestación de 
servizos tributarios aos concellos da provincia esixen, unha vez concluída a exposición pública, 
o acordo posterior do Pleno polo que se convirte en definitivo o acordo provisional de 
delegación. 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de Facenda, a 
adopción do seguinte ACORDO: 
1º.-Aprobar definitivamente a delegación na Deputación Provincial da xestión, inspección e 
recadación da taxa pola utilización do dominio público municipal por empresas prestadoras de 
servizos. 
2º.-Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial de A Coruña có fin de que sexa 
adoptado o acordo de aceptación  polo Pleno de dita entidade local. 
 
Teo, 1 de decembro de 2010. 
O ALCALDE 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, di que o tema xa se sometou a Pleno, cando faltaba o PSOE, e ao votar en 

contra no seu momento agora vai a manter o sentido do voto. 

 

O Sr. Alcalde explica que o Sr. Parajó está confundíndose con outro asunto, e que con 

este estivo de acordo. 

 

O Sr. Parajó amosa a súa conformidade coa proposta. 
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Interveñen o portavoz do PSOE, Sr Leis, e o portavoz do PP, Sr. Blanco, que anuncian 

o apoio dos seus respectivos grupos coa proposta. 

 
Preguntado polo Sr. Alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (6 BNG, 5 PP, 4 PSOE e 1 grupo mixto-IN-TEO), 
acorda: 
1º.-Aprobar definitivamente a delegación na Deputación Provincial da xestión, 
inspección e recadación da taxa pola utilización do dominio público municipal 
por empresas prestadoras de servizos. 
2º.-Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial de A Coruña có fin 
de que sexa adoptado o acordo de aceptación  polo Pleno de dita entidade local. 
 
7.- DICTAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA OS RECORTES SOCIAIS NOS 
ORZAMENTOS DA XUNTA DE GALIZA DE 2011. 
O Sr. Alcalde da conta da moción do BNG de 16/12/2010 (rex. entrada nº 12.029, de 

20/12/2010), emendada polo grupo municipal do BNG na Comisión informativa de 

facenda e asuntos económicos de 23/12/2010, e ditaminada favorablemente na citada 

Comisión, que se recolle a continuación. 

 

“GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE TEO 

 

MOCIÓN CONTRA OS RECORTES SOCIAIS NOS ORZAMENTOS 
DA XUNTA DE GALIZA DE 2011 

 

Os orzamentos elaborados pola Xunta de Galiza para 2011 recortan drasticamente os recursos destinados 
as políticas sociais e, nomeadamente, as transferencias que en materia social realiza a administración 
galega aos concellos. 
Xusto cando, por efecto da crise económica, maior é a necesidade de recursos e prestacións sociais para 
atender as persoas que con máis dureza están a sufrir as súas consecuencias, o PP na Xunta de Galiza, 
por medio dos orzamentos, vén conxelar para 2011 as partidas dedicadas a estas persoas, como son as 
prestacións sociais de carácter periódico destinadas a garantir recursos económicos de subsistencia a 



 

 - 14 -

quen careza deles, como a renda de integración social de Galiza (RISGA); as Axudas de Emerxencia 
Social; o Servizo de Asistencia no Fogar e as destinadas ao financiamento dos Plan Concertado e de 
Servizos Sociais Comunitarios. 
Ademais o goberno do PP na Xunta, reduce até deixar en 1,7 millóns de euros a transferencia ao 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que este ano dispoñía de 4,1 millóns, eliminando 
así preto de 2,5 millóns de euros o que afecta fundamentalmente a centros de día e outros equipamentos 
sociais. 
Afectan estes graves recortes sociais tamén aos fondos destinados para o desenvolvemento do segundo 
Plan Galego de Inclusión Social. Só dedica 150.000 euros para atender as persoas sen fogar e deixa en 
pouco máis de 400.000 euros os fondos destinados aos concellos para o Plan de Atención a Comunidade 
Xitana. 
Resulta tamén grave o feito de eliminar os fondos destinados aos concellos para programas de apoio as 
familias, onde desaparecen preto de 1,2 millóns de euros e tamén se eliminan os fondos destinados aos 
equipos de inclusión social das cidades de Galiza e o Consorcio das Mariñas, onde desaparecen, así 
mesmo, preto de 1,2 millóns de euros. 
A Xunta de Galiza debe asegurar os recursos necesarios para que os concellos sigan ofrecendo á 
sociedade os servizos e prestacións sociais que esta demanda, especialmente diante da crise económica 
e social que atravesamos, e en concreto: 

• Incrementar nunha porcentaxe mínima do 50% as partidas destinadas as rendas de integración 
social (RISGA), as axudas de emerxencia social  e ao Servizo de Asistencia no Fogar. 

• Dedicar, como mínimo, ao Plan Concertado e ao Programa de Servizos Sociais Comunitarios, as 
cantidades consignadas nos orzamentos de 2009 (20 millóns de euros e 10 millóns de euros, 
respectivamente). 

• Dedicar unha partida mínima de 5 millóns de euros ao desenvolvemento do segundo Plan Galego 
de Inserción Social a través das oficinas de I+B, dependentes do Consorcio Galego de Servizos 
de Igualdade e Benestar. 

• Dedicar, como mínimo, 1 millón de euros á execución do Plan Especial de Atención a Comunidade 
Xitana. 

• Dedicar un partida mínima de 500.000 euros ao Programa de Atención a Persoas sen Fogar. 

• Restabelecer e incrementar nunha porcentaxe como mínimo do 20%, respecto ao consignado nos 
orzamentos de 2010, os fondos destinados aos concellos para apoio as familias e aos convenios 
para os equipos de inclusión social das sete cidades e do Consorcio das Mariñas. 

E, finalmente, os concellos galegos deben, consecuentemente, comprometerse a manter e respectar sen 
recorte algún, de cara aos orzamentos de 2011, os investimentos en servizos sociais previstos nos 
orzamentos de 2009 ou 2010, segundo o último orzamento aprobado.   
Polo o exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 
seguinte 

ACORDO 
1.- Instar á Xunta de Galiza e ao Parlamento galego a que aseguren os recursos necesarios para que os 
concellos poidan ofrecer á sociedade os servizos e prestacións sociais que esta demanda e necesita, 
especialmente diante da crise económica e social que atravesamos. Concretamente, os recursos 
destinados ás rendas de integración social, axudas de emerxencia social, servizo de axuda no fogar, plan 



 

 - 15 -

concertado e programa de servizos sociais; desenvolvemento do plan galego de inserción social, atención 
a comunidade xitana, a persoas sen fogar, apoio as familias e aos equipos de inclusión social. 
2.- Instar ao goberno municipal a que manteña e respecte sen recorte algún os investimentos en servizos 
sociais previstos no último orzamento aprobado". 
 

Sendo as vinte horas e trinta e cinco minutos, sae do Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

O Sr. Alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Rafael Sisto. 

 
O Sr. Sisto da conta das modificacións introducidas na Comisión informativa como 

consecuencia da aprobación do orzamento, suprimíndose así as referencias ao 

orzamento do 2011. Explica que a moción correxiuse no párrafo sexto, eliminando a 

referencia ao “Parlamento galego” e recollendo que “A Xunta de Galiza debe asegurar 

os recursos necesarios para que os concellos...” permanecendo igual o resto do 

párrafo, e  no punto 1 do acordo, eliminando a referencia os orzamentos do 2011. 

Salienta que pese a eses cambios, o resto da moción quedou plenamente vixente. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, di que a moción está fora de prazo, porque os orzamentos da Xunta xa están 

aprobados. 

 

Sendo as vinte horas e trinta e nove minutos, entra no Salón de Plenos a concelleira do 

BNG, D.ª Carme Hermida. 

 

Sinala o Sr. Parajó que moción non se parece en nada á presentada no seu momento, 

polo que entende que debe ser retirada. 

 

O Sr. Alcalde explica que a moción foi presentada antes da aprobación dos orzamentos 

e foi emendada. 

 

O Sr. Parajó opina que non se trata dunha emenda senón dunha rectificación total da 

moción. 
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O Sr. Alcalde salienta que se trata dun tema o suficientemente serio como para 

deixarse de formalidades. 

 

O Sr. Parajó di que no Concello todo hai que facelo con formalidades e non se poden 

facer trapalladas, polo que non se pode traer unha cousa que non se parece en nada á 

que se someteu á Comisión.  

 

O Sr. Alcalde reitera que o texto se modificou na Comisión. 

 

O Sr. Parajó lembra que Comisión o PSOE instou a facer dúas modificacións, pero que 

despois houbo que correxir moito máis, polo que o que se trae non se parece en nada 

ao que se levou á Comisión. 

 

O Sr. Sisto invita ao Sr. Parajó a que colla o acordo da Comision. 

 

O Sr. Alcalde pregúntalle ao Sr. Parajó se quere dicir algo dos recortes sociais. 

 

O Sr. Parajó di que xa dixo bastante, reiterando que o que se somete a Pleno e o que 

se levou á Comisión non é o mesmo. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen di que o seu grupo está de acordo co que 

se dixo na Comisión unha vez introducidas as modificacións oportunas, polo que van a 

manter o seu voto a favor. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen sinala que segue dicindo o mesmo que o 

Sr. Parajó, que os orzamentos están aprobados e que todo esto é un teatro. Opina o 

Sr. Blanco que os demais grupos teñen que admitir o que se lle está dicindo, e que 

aínda que lle queden pouco, terán que aguantar como aguantou el os anos que estivo 

para ben dos veciños. Opina o Sr. Blanco que se agora se dera a volta á moviala o 

grupo de goberno non estaría ai e que resulta que os do PSOE agora están de acordo 

co BNG, cando realmente non se poden ver. Salienta o Sr. Blanco que o Sr. Alcalde ten 

que ter a responsabilidade propia do seu cargo ao igual que o Sr. Sisto, porque eles 

mandan hoxe e os demais son uns pobres mandados. 
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O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Blanco que se ciña ao tema. 

 

O Sr. Blanco dille ao Sr. Alcalde que ten que respetar o que dende a oposición lle digan 

os concelleiros do PP e o Sr. Parajó, xa que os outros xa son da súa banda. Opina que 

xa se está arranxando o das próximas eleccións, engadindo que el vai a ir como 

independente, porque é o que lle toca. Remata o Sr. Blanco amosando a 

disconformidade do seu grupo coa proposta. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen di que supón que agora o da paciencia se 

pode dicir. O Sr. Sisto sinala que parece que estiveron en sitios diferentes e da lectura 

á proposta emendanda. Reitera que so se eliminou a referencia ao Orzamento e ao 

Parlamento Galego, sen que iso desvirtúe a moción. Salienta o Sr. Sisto que fora de 

prazo non está porque a Xunta ten mecanismos para propoñer as modificacións 

necesarias que permitan reflectir esta situación.  

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, di que o Sr. Sisto fala coma un libro aberto e que a Xunta de Galicia non fai  

como o Concello de Teo de seguir cuns orzamentos prorrogados, porque non se atreve 

a levalos a Pleno. O Sr. Parajó dille ao Sr. Sisto que non lle veña coa música de que a 

Xunta ten outros mecanismos e que non lle vai a dicir a el que son os servizos sociais 

porque o sabe de sobra. Opina que se trata dunha moción de partido que veu retrasada 

e que o Sr. Leis lle rectificou dúas cousas. O Sr. Parajó di que no apartado 2 do acordo 

se fala de “Instar ao goberno municipal a que manteña e respecte sen recorte algún os 

investimentos en servizos sociais previstos no último orzamento aprobado”, cando tiña 

que referirse ao orzamento do 2011, que tiña que estar aprobado. Pregunta o Sr. 

Parajó porque non se fai, engadindo que de ser así xa se vería o que poría nos 

Servizos Sociais. Salienta o concelleiro do Grupo Mixto (INTEO) que a el claro que lle 

gosta que exista asistencia no fogar, e servizos domiciliarios, e que lle den comida aos 

enfermos, porén debe terse en conta que hai recortes en todo. Remata o Sr. Parajó 

preguntando onde non os hai. 
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Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen reitera que admitidas as suxerencias do 

seu grupo van a votar a favor, voto motivado por un feito obxectivo, xa que o recorte no 

gasto social vai a afectar de xeito importante en moitos sectores, razón pola que o 

PSOE cree que resulta convinte que en Teo, como Corporación municipal, se 

manifeste esa preocupación. Remata o Sr. Leis dicíndolle aos membros do PP que hai 

que ser coherente e que cando algo se reclama a nivel estatal, tamén se debe manter a 

mesma postura a nivel de Comunidade Autónoma. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e di que o Sr. Leis senón gaña, empata, 

engadindo que a moción chega demasiado tarde. 

 

O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Blanco que se comporte e pregúntalle se ten algo que dicir 

da moción. 

 

O Sr. Blanco resposta afirmativamente e reitera que chega tarde e que con esta moción 

non se vai a ningún lado, non contra o PP, porque xa teñen aprobados os orzamentos. 

Remata o Sr. Blanco sinalando que os concelleiros do PP están de acordo en que veña 

o mellor posible para os veciños de Teo, non estando de acordo nas directrices do 

equipo de goberrno. Anuncia o Sr. Blanco a abstención do seu grupo. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 BNG e 4 PSOE) e seis abstencións (5 PP e 1 grupo mixto-IN-
TEO), acorda: 

1.- Instar á Xunta de Galiza e ao Parlamento galego a que aseguren os recursos 
necesarios para que os concellos poidan ofrecer á sociedade os servizos e 
prestacións sociais que esta demanda e necesita, especialmente diante da crise 
económica e social que atravesamos. Concretamente, os recursos destinados ás 
rendas de integración social, axudas de emerxencia social, servizo de axuda no 
fogar, plan concertado e programa de servizos sociais; desenvolvemento do plan 
galego de inserción social, atención a comunidade xitana, a persoas sen fogar, 
apoio as familias e aos equipos de inclusión social. 

2.- Instar ao goberno municipal a que manteña e respecte sen recorte algún os 
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investimentos en servizos sociais previstos no último orzamento aprobado. 
 
8.- COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DA CONCELLEIRA-DELEGADA DE 
CULTURA E DEPORTES, Dª CARME HERMIDA GULÍAS. 
O Sr. Alcalde lembra que a comparecencia da Sra. Hermida resulta dunha iniciativa 

que o PSOE plantexou no Pleno de novembro. Explica que terá lugar a comparecencia 

da Sra. Hermida, abríndose logo unha primeira quenda de intervencións, que irá 

seguida dunha nova intervención da Sra. Hermida, abríndose logo unha segunda 

quenda. O Sr. Alcalde cede a palabra á concelleira delegada de cultura e deportes, D.ª 

Carme Hermida Gulías. 

 

A Sra. Hermida explica que como ven explicou o Sr. Alcalde a súa comparecencia ante 

o Pleno está motivada inicialmente por unha moción presentada polo grupo municipal 

do PSdeG-PSOE na que se pide que dea conta ‘da xestión, política e económica, 

durante os anos 2009 e 2010 nas áreas de cultura e deportes’. Explica a concelleira do 

BNG que a pesar de que no Pleno do pasado mes se lle pediu ao grupo socialista que 

delimitase os aspectos concretos sobre os que solicitaba unha información máis polo 

miúdo, non lle consta que se realizase esa concreción, co que se ve obrigada a intentar 

abranguer na súa intervención a totalidade das actuacións realizadas nos anos 2009 e 

2010. Di que os presentes terán que comprender que se trata dun tema moi amplo, 

polo que, aínda que a súa intención non é cansar excesivamente a todos, terá que 

estenderse un pouco nas explicacións. Aclara a Sra. Hermida que co fin de non facer a 

suá intervención demasiado ardua a vai a acompañar dunha presentación que será 

proxectada na pantalla de televisión. Explica que agrupou o traballo que realizou como 

Concelleira delegada de Cultura e Deportes en catro grandes liñas de actuación: os 

equipamentos culturais e deportivos, a formación en prácticas culturais e deportivas, a 

programación cultural e deportiva e a colaboración coas asociacións culturais e clubs 

deportivos. 

Sinala a Sra. Hermida que a primeira desas grandes liñas de actuación da Concellaría 

de Cultura e Deportes da que vai a falar é a dos equipamentos culturais e deportivos. A 

estes efectos explica que neste eido traballouse con tres obxectivos básicos: a creación 

de novos espazos para a práctica deportiva e cultural, que estarían inseridos dentro da 
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rede municipal de locais de uso municipal, melloras nos xa existentes e xestión dos de 

nova creación. Estes tres obxectivos básicos remiten a outro principal: a potenciación 

do activo patrimonial do Concello. 

Entre os novos equipamentos culturais e deportivos postos en marcha nesta lexislatura 

polo goberno municipal, do que engade a Sra. Hermida se honra de formar parte, están 

a Casa Común de Rarís, a Casa Común de Oza, a Casa Común de Lampai, a Casa 

Común da Torre, o Local de Ensaio e Salón de Actos da Igrexa-Calo, a Mediateca do 

Grilo-Cacheiras, a Pista Multideporte de Cacheiras, a Pista Multideporte da Piollosa, a 

Pista Multideporte da Igrexa-Calo, o Campo de Fútbol de herba artificial da Cañoteira e 

o Centro Sociocultural dos Tilos, aínda en construción. Aclara a Sra. Hermida que para 

explicar o funcionamento destes novos espazos vaise a deter en dous deles: un, 

cultural; e o outro, deportivo. Explica que a Mediateca do Grilo-Cacheiras foi 

inaugurada, como todos saben, o 15 de outubro do ano 2008 por dona Ánxela Bugallo, 

nese momento Conselleira de Cultura da Xunta de Galicia. Este espazo, que funciona 

como salón de actos, sala de lectura de prensa, punto de consulta informática e 

biblioteca adherida á Rede de Bibliotecas de Galicia, presenta o seguinte balance ata 

setembro deste ano 2010: 

- Ten catalogados 6.872 volumes, entre libros, revistas, xogos e material 

videográfico. Estes volumes proceden basicamente de fondos municipais, da 

entrega que a Xunta de Galicia fai ás bibliotecas de nova creación e de moitas 

doazóns privadas, a última realizada a semana pasada. 

- Fixéronse 306 carnés de usuarios da biblioteca. 

- Prestáronse un total de 1.235 libros infantís e 1.251 obras para adultos. 

- Tivo 11.388 visitas adultas e 4.901 infantís.  

- Acolleu 50 actos promovidos polo Concello, entre eles conferencias, cursos, 

concertos, obras de teatro, performances, contacontos, exposicións, etc. 

Ademais, o local tamén acobillou actos promovidos por outros particulares ou 

asociacións como un encontro homenaxe con Ezequiel Mosquera, en decembro 

do 2008, exposicións da Deputación da Coruña, conferencias programadas pola 
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Asociación Teenses pola Igualdade ou A Oliveira, etc. Foi a sede da Escola de 

Pais e Nais e nela desenvolvéronse as clases presenciais de Preescolar na 

Casa. A maiores, empregouse como punto de información municipal e como 

local electoral. 

Explica a Sra. Hermida que no ámbito deportivo a obra máis custosa foi, sen dúbida, o 

Campo de fútbol de herba artificial da Cañoteira en Cacheiras, que supuxo a 

realización de catro actuacións distintas: peche perimetral do campo, amaño dos 

vestiarios, cambio do terreo de xogo e instalación da iluminación. Este equipamento, 

que foi posible pola combinación de fondos de tres institucións distintas (o goberno de 

España, a Deputación da Coruña e o Concello de Teo), entrou en funcionamento en 

setembro do ano 2009. O día 12 de outubro do 2009 foi inaugurado coa presenza do 

Presidente da Deputación, don Salvador Fernández Moreda, e cun partido entre unha 

selección de xogadores xuvenís de Teo e os xuvenís do Deportivo da Coruña. Dende 

ese día a súa ocupación é constante tódolos días laborables da semana entre as seis e 

as once da noite e mañá e tarde durante a fin de semana. Explica a Sra. Hermida que 

neste espazo adestran e xogan os equipos de tódalas categorías da Sociedade 

Deportiva Cacheiras que fan fútbol campo, un total de dez equipos: dous equipos de 

benxamíns, dous equipos de alevíns, dous equipos de infantís, un equipo de cadetes, 

un equipo de xuvenís e dous equipos de modestos. Ademais tamén adestran e xogan 

tres equipos de veteranos –Cacheiras, Cores-Pérez Cutrín e Irmandade- e só adestran 

os equipos de xuvenís e modestos da Sociedade Deportiva Recesende e do Rarís. Da 

conta a Sra. Hermida de que a partir da xaneiro tamén comezará a xogar os partidos 

da casa o equipo de alevíns do Praíña e que dende xaneiro do 2010 tamén xoga na 

Cañoteira os seus partidos oficiais dentro da liga portuguesa de fútbol americano, o 

equipo Black Towers, ligado organicamente ó Club San Francisco dos Tilos. 

Precisamente este equipo iniciará a liga desta tempada o día 9 de xaneiro no Campo 

da Cañoteira contra o equipo que representa a cidade de Lisboa. Indica a concelleira 

do BNG que circunstancialmente o campo da Cañoteira tamén pode ser empregado 

por algunha outra entidade deportiva. Debido ó nivel de ocupación que ten, non son 

moitas as solicitudes que se poden atender, aínda que a algunhas si se lle puido dar 

satisfacción como o adestramento realizado o día 2 de novembro pola Selección 

Galega de Afeccionados antes de marchar para Malta a xogar o mundial da rexións, un 
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partido amigable realizado polos infantís da Sociedade Deportiva Compostela, o partido 

de homenaxe a Foltra celebrado o día 26 de decembro ou o disputado entre dous 

equipos de traballadores da FINSA, o 28 de decembro. Opina a Sra. Hermida que do 

dito ata o de agora é doado deducir que o Campo da Cañoteira non é só municipal polo 

nome, senón porque nel practican fútbol clubs de todo o concello e non só de 

Cacheiras. Aclara que aínda que non foi a súa concellaría quen os proxectou nin quen 

buscou os fondos para realizalos, a ela lle correspondeu ata agora a xestión doutro 

equipamentos e espazos de nova creación como a Casa Común da Torre, a Casa 

Común de Rarís, a Casa Común de Oza, a Casa Común de Lampai e o Local de 

Ensaio e Salón de Actos da Igrexa-Calo, todos eles inaugurados no ano 2009. Aclara a 

Sra. Hermida que neste ámbito so se vai a deter no Local de Ensaio situado na antiga 

escola da Igrexa-Calo e que foi posible grazas ó investimento realizado pola Dirección 

Xeral de Xuventude do goberno bipartito. Explica que foi inaugurado o 4 de setembro 

do 2009 coa actuación do grupo Pandeireteiras Adultas da S.R. de Calo e de Carlos 

Blanco en presenza do Director Xeral de Xuventude, D. Ovidio Rodeiro. Explica a Sra. 

Hermida que se trata dun local que está ao dispor de todos os grupos musicais do 

Concello para a realización dos seus ensaios e, en determinadas condicións, para a 

realización de gravacións, con só cubrir un formulario. As normas que rexen o seu uso 

foron aprobadas pola resolución da alcaldía 102/10 do 22 de febreiro do 2010. Neste 

momento o local está a ser usado tódalas semanas polos grupos Pradairo, Pablo 

Seoane Grupo, Frab-fly, PK2, Glasgow, Susana e Jano, Royaltis, Meiga do Norte, Os 

d’abaixo e Lingua Azul. Noutros momentos tamén fixeron uso del Fargallos, Malditos 

Silencios e La Edad Prohibida. Circunstancialmente tamén o grupo Mamá Cabra o 

empregou para a posta a punto dos seus novos espectáculos.  

Ata o momento a sala de gravación foi usada para obter unha maqueta polo grupo 

Susana e Jano, para unha recompilación do traballo realizado polo obradoiro municipal 

de guitarra, para capturar unha mostra do traballo das corais Cruceiro de Monte, Luou, 

Calo e Aleceia e para a gravación dunha panxoliña polos membros da escola de 

música Musicalo. 

Explica a Sra. Hermida que a creación de novos equipamentos non pode de ningún 

xeito facer esquecer os xa existentes, nos que houbo e hai que reparar as deficiencias 
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que van aparecendo e realizar melloras que permitan un maior e mellor uso e 

aproveitamento. Explica que os maiores esforzos neste sentido fixéronse no pavillón 

dos Tilos e no Ezequiel Mosquera da Ramallosa. Ó pavillón dos Tilos cambióuselle o 

solo, as cristaleiras e os canalóns, reparóuselle a cuberta e tamén se lle instalaron 

placas soares para a auga quente. No Pavillón Ezequiel Mosquera da Ramallosa 

instalaronse baños, vestiarios, canastras de minibasket, novas porterías, gradas e 

pintóuselle novamente o solo. Nas piscinas municipais tamén se realizaron obras para 

adecualas ós estándares que estas instalacións requiren pois houbo que cambiarlles 

unha parte da maquinaria, modificar o terrazo ou realizar as canalizacións necesarias 

para poder encanar as súas instalacións coa rede de recollida de augas, etc. 

Sendo as vinte e unha horas e quince minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro do 

BNG, D. Rafael Sisto. 

Salienta a Sra. Hermida que unha das últimas actuacións foi no Salón de actos do 

Centro Sociocultural da Ramallosa que, dende a volta das instalacións á Casa do 

Concello, houbo que reformar e reamoblar polo que selle cambiou o chan, mercáronse 

cadeiras e colocouse un telón para facer unha caixa negra. 

Sinala a Sra. Hermida que, aínda que está sen completar, este espazo revelou a súa 

funcionalidade ó acoller actuacións de gran complexidade técnica, como a obra 

Shakespeare para ignorantes ou a Ultranoite coop-Teo, ou cun número moi amplo de 

actuantes, como as actuacións do II Festival Folclórico Internacional Concello de Teo 

ou o VII Festival de Bandas Concello de Teo. Ademais tamén se pode converter nunha 

pista de baile para as clases de baile de salón ou os bailes para maiores ou nun 

escenario para o traballo do obradoiro de teatro para adultos.  

Opina a Sra. Hermida que a resposta do público ás actuacións xa sinaladas e moi 

especialmente ás programadas en outubro no mes do teatro demostra que este centro 

se vai converter no Salón de Actos de referencia para o conxunto do Concello, tal e 

como así o entendeu a cidadanía pois xa está a ser solicitado para actos e 

representacións promovidas por particulares como o concerto de Nadal da escola de 

música Allegro, dos Tilos. 
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Sendo as vinte e unha horas e dezasete minutos, sae do Salón de Plenos o concelleiro 

do PP, Sr. Castroagudín. 

Explica a Sra. Hermida que todos os espazos sinalados e moi especialmente os que 

contan con sala de actos están ao dispor de toda a veciñanza, que pode solicitar o seu 

uso con só presentar unha instancia, de xeito que, agás que houbese unha ocupación 

previa, a ninguén se lle negou nin negará o seu uso.  

A Sra. Hermida da conta, resumidamente, das solicitudes que, a parte do uso que fai o 

Concello, ben para actividades propias de calquera departamento ben para actos 

políticos solicitados polas distintas forzas, houbo para estes locais durante o 2010: 

- A TORRE. 3 solicitudes (comida entroido, festa infantil CFestas e festa fin de ano 

CFCacheiras). 

- TEO. 3 solicitudes (Santa Icía, xuntanza do coro e festa do catecismo de Teo, 

Bamonde, Vilariño e Lucí). 

- CALO. 5 solicitudes (reunións de asociacións e gravación dun vídeo) 

- A RAMALLOSA. 5 solicitudes (ensaios da Banda de Teo, ensaio dos coros de Luou, 

Calo, Padrón e banda de música da Estrada, gravación dun vídeo do grupo Pés de Lan 

e concerto de Nadal da escola de música Allegro dos Tilos). 

- RARÍS. Á parte do seu uso para as actividades da asociación de veciños, tivo 5 

solicitudes, para un festival para recadar fondos, para unha conferencia da Asociación 

Teenses pola Igualdade, para a asemblea do C.F. Rarís, para unha obra de teatro do 

catecismo de Reis e para outros actos parroquiais. 

- OZA. Houbo 13 solicitudes, para os festivais de Nadal e Entroido do CRA, o festival 

de fin de curso da Escola Infantil Popote, para unha xuntanza musical, dúas da 

Asociación de Cazadores, unha do Irmandade e varias da Comisión de Festas de Oza. 

Explica a Sra. Hermida que tamén se atenderon as solicitudes de uso dos pavillóns 

deportivos municipais, que foron moitas polo que non as vai a citar neste momento.  
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Sendo as vinte e unha horas e dezanove minutos, entra do Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, Sr. Castroagudín. 

Explica a Sra. Hermida que a segunda liña de actuación da Concellaría de Cultura e 

Deportes foi a realización dunha oferta ampla e especializada para a formación en 

prácticas deportivas e culturais. Aclara que neste caso a labor partiu dunha oferta xa 

existente, especialmente no eido deportivo, opotándose en todo caso por redeseñala, 

especializala e adecuala na súa programación ás necesidades da aprendizaxe. 

Asemade, ampliouse a oferta, tanto de novas especialidades como na súa extensión ós 

tres pavillóns.  

Explica a Sra. Hermida que no ámbito deportivo, neste curso ofertáronse actividades de 

patinaxe e tenis en Calo, Os Tilos e A Ramallosa; baloncesto, nos Tilos e Calo; tiro con 

arco e ciclismo na Ramallosa; minideporte e taekwondo en Calo e atletismo nos Tilos. 

Ademais tamén se ofreceron cursos de natación durante o verán nas piscinas dos Tilos 

e de Luou. 

Sendo as vinte unha horas e vinte minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do 

BNG, Sr. Sisto. 

Salienta a Sra. Hermida que as actividades de tiro con arco, ciclismo, atletismo e 

minitenis foron postas en marcha nesta lexislatura e nesta tempada aparecen 

totalmente consolidadas. Nalgunha delas, concretamente en ciclismo e tiro con arco, 

rapaces formados nestes cursos están a obter magníficos resultados nas competicións 

da súa disciplina. Di a Sra. Hermida que lle gostaría felicitar a un dos encargados 

desas clases, as de ciclismo, D. Manuel Tallón, presidente do Club Ciclista Teo, que foi 

elixido presidente da Federación Galega de Ciclismo o pasado domingo. 

Á marxe dos cursos de natación, na actividades deportivas programadas para o curso 

2010-2011, que son todas impartidas por monitores especializados e competidores na 

disciplina que ensinan, anotáronse 438 nenos e nenas –o ano anterior foron 445 e no 

2008, 390- e, por primeira vez, non se programou ningunha disciplina que non tivese a 

aceptación da veciñanza. 
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Explica a Sra. Hermida que relacionadas coa práctica deportiva, pero na vertente 

exclusiva do exercicio, están as actividades físicas para adultos. No ano 2009, ademais 

de manter os grupos dos Tilos e Calo, arriscouse cunha oferta que incluía a realización 

desta actividade nas Casa Comúns de Rarís, da Torre-Cacheiras e de Oza. Houbo 

xente para cubrir os grupos de Rarís e da Torre, pero non o de Oza. Por demanda da 

veciñanza, que alegaba problemas de horario, tamén se abriu un novo grupo polas 

tardes nos Tilos que se desenvolve no ximnasio do CEIP. 

Explica a Sra. Hermida que no ano 2010, ademais de manter os do ano anterior, houbo 

que desdobrar por unha maior afluencia de participantes, o grupo de Rarís e o do 

ximnasio do CEIP dos Tilos, existindo ademais demanda suficiente para abrir o de Oza.  

Salienta a concelleira do BNG que o éxito de aproximar estas actividades ó lugar de 

residencia dos participantes constátase co aumento constante de inscritos, así se no 

ano 2008 houbo 166, no 2009 anotáronse 285 e no 2010, houbo 385 persoas inscritas. 

Porcentualmente do ano 2008 ó 2009 aumentou a inscrición nun 75% e do 2009 ó 

2010 a suba foi dun 35%.  

Explica a Sra. Hermida que a creación de obradoiros culturais é unha aposta do equipo 

de goberno. Comezouse o curso 2007-2008 cunha oferta que se reducía ás artes 

plásticas, ao teatro xuvenil e á expresión corporal para cativos. No curso 2008-2009 

engadiuse o muiñóbic á oferta inicial. Para a tempada 2009-2010 abriuse a inscrición 

nun obradoiro de guitarra, que resultou un éxito, tanto pola demanda, con catro grupos 

funcionando, coma polos resultados obtidos, como se pode observar na calidade do 

recompilatario gravado a final de curso. Ademais, duplicouse a oferta de artes 

plásticas, abrindo matrícula en Tras do Eixo-Cacheiras e en Ameneiro-Calo.  

No curso 2010-2011, ademais de continuar coas actividades anteriores, ofreceuse un 

obradoiro de teatro para adultos e un de bailes de salón.  

Salienta a concelleira do BNG que en calquera das actividades programadas a 

resposta é moi positiva pois nos que viñan de anos anteriores aumentouse a matrícula 

e para os que se iniciaron de novo houbo unha gran demanda. En bailes de salón, por 

exemplo, había a previsión de facer só un grupo pero a demanda obrigou a facer tres, 

que son os que neste momento están funcionando. En total o número de inscritos no 
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conxunto das escolas culturais para este ano é de 292 persoas. O curso anterior ese 

número era de 118 persoas. Porcentualmente a matrícula no 2010 aumentou un 147% 

con respecto ó 2009. 

Di a Sra. Hermida que antes de rematar con este apartado quere deixar constancia de 

que esta progresión no número de inscritos e na oferta de actividades foi posible 

porque se dispón de novos espazos ou porque se amañaron outros xa existentes. Sen 

as casas comúns, por exemplo, hoxe seguiriase tendo a ximnasia para adultos só nos 

pavillóns e iso faría que moitas persoas que se anotaron pola proximidade ás súas 

residencias e pola seguridade que infunde o feito de estar entre xente coñecida non o 

fixeran nos outros lugares. 

Explica a Sra. Hermida que a terceira liña de actuación que guiou o seu traballo político 

nas competencias delegadas de Cultura e Deporte consistiu na posta en marcha dunha 

oferta de actuacións culturais e de competicións deportivas para o goce da veciñanza. 

Explica a Sra. Hermida que esta liña política deseñouse tendo en conta os seguintes 

obxectivos: 

Primeiro. Que posibilitase a presenza pública de teenses que teñan algo que ofrecer no 

ámbito cultural ou deportivo. 

Segundo. Que trouxese a Teo actividades ou actuacións de primeiro nivel, sempre 

dentro das posibilidades económicas do Concello e da propia singularidade social. 

Terceiro. Que as actividades se presentasen, preferiblemente, no marco de 

programacións definidas e amplas e que constituísen programas identificables con 

solución de continuidade.  

Salienta a Sra. Hermida que co fin de cumprir estes obxectivos agrupáronse os 

distintos actos en catro grandes bloques, basicamente coincidentes coas catro 

estacións do ano: o nadal, a primavera, o verán e o outono.  

Di a Sra. Hermida que como exemplo destes agrupamentos de actividades pódese 

utilizar o Nadalteo, que engloba o conxunto de actos que se realizan entre comezos de 

decembro e o mes de xaneiro ata o remate das vacacións escolares. Estes actos teñen 

o Nadal como centro de interese e a Cabalgata de Reis como punto de inflexión.  
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No ano 2009 desenvolvéronse dentro desta programación 7 actos illados: un 

espectáculo de danza, a presentación dun libro, un contacontos, un concerto de rock, 

un recital poético e dúas obras de teatro. Tamén se desenvolveron 3 programas: o 

Concurso de Postais de Nadal –establecemento das bases, distribución nos centros de 

ensino, recollida de orixinais, organización do xurado, preparación da entrega de 

premios-, o Cantateo, con catro representacións nas igrexas de Reis, Oza, Luou e 

Lampai, doce coros e corais, e a Cabalgata de Reis, que comezou a súa andaina na 

estación de Osebe e tivo paradas nos locais da Recreativa de Calo, da Pontevella de 

Pontevea, no Centro Comercial dos Tilos, na Rosalía de Castro de Cacheiras e, 

finalmente, no pavillón Ezequiel Mosquera, onde se produciu a recepción oficial, os reis 

recibiron os pequenos e lles entregaron de agasallo caramelos e o libro dos Bolechas.  

Explica a Sra. Hermida que o deseño da programación do verán tamén segue un 

esquema semellante, coa presenza de bloques de actividades repetidos anualmente, 

como por exemplo as Bibliopiscinas, que se desenvolven nas dúas piscinas municipais 

nos meses de xullo e agosto e que consisten no traslado da biblioteca á piscina e no 

desenvolvemento de actividades de animación cultural para os máis pequenos, o 

Animateo, actividades de animación durante as festas parroquiais a pedimento das 

Comisións de Festas, a homenaxe a Ánxel Casal e o desenvolvemento doutros actos 

puntuais. 

Explica a Sra. Hermida que agora se vai a centrar nos bloques de actividades, que se 

poden definir como programas cun obxectivo determinado con solución de 

continuidade. Ao longo dos anos 2009 e 2010 se realizaron novas edicións de 

programas culturais e deportivos iniciados en anos anteriores por gobernos distintos ao 

do BNG, como o Festival de Bandas de Música, a Liga de Fútbol Sala ou o Concurso 

Cabalar, anteriormente chamado Festa do Cabalo, que nalgúns casos levan máis de 

dez edicións.  

Tamén se realizaron as edicións correspondentes a Música na Noite e ó Trofeo 

Concello de Teo para Modestos, os dous existentes noutros momentos na historia do 

Concello, aínda que con organizacións distintas: Música na Noite era unha iniciativa 

dunha asociación cultural e o Trofeo Concello de Teo para Modestos fora posto en 
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marcha polo propio Concello, resultando que ambos foron recuperados pola concellería 

de cultura. 

Explica a Sra. Hermida que tamén tiveron a súa correspondente edición O Cantateo e o 

Xprésate-ho, programas deseñados polo departamento de cultura durante esta 

lexislatura, en concreto no ano 2007. A mesma finalidade se buscaba co trofeo de 

fútbol praia, que se desenvolveu durante os veráns do 2008 e do 2009, non sendo 

posible desenvolvelo tamén no 2010, xa que o comezo das obras do Centro 

sociocultural dos Tilos impediron a súa realización. 

Salienta a Sra. Hermida que no ano 2009, mercé á colaboración con outros concellos e 

con outras asociacións non teenses, púxose en marcha o Festival Folclórico 

Internacional, que permite presentar unha ou máis agrupacións doutros países, como 

México, Bulgaria e Rusia, actuando conxuntamente coas agrupación folclóricas do 

Concello. No 2010 tivo lugar a súa segunda edición.  

No ano 2010 ensaiouse cun programa denominado Música nos Tilos que pretende 

presentar un conxunto de actuacións musicais de pequeno formato e estilos moi 

diferentes. Este ano foron de jazz, flamenco e música brasileira, nun espazo aberto moi 

axeitado ó que se pretende, a praza circular da urbanización dos Tilos. 

A concelleira de cultura e deportes da conta de que tamén se experimentou cunha 

serie de actividades deportivas relacionadas co río Ulla, ráfting e canoa, que facilmente 

se poden converter nun programa fixo ó engadirlle algunhas actividades máis. 

Explica a Sra. Hermida que fóra destes bloques, houbo moitas actuacións puntuais que 

non vai a nomear aquí na súa totalidade, limitándose a dar unhas cantas cifras en 

relación coas actividades programadas en cultura. Di a Sra. Hermida que para non 

cansar aos presente vaise limitar ao ano 2010, no que se organizaron as seguintes 

actividades: 

• 1 curso (xornadas técnicas para formadores de fútbol base, impartida por 

Rogelio Gómez). 

• 1 recital poético (o de Iolanda Castaño) 
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• 2 exposicións (Historia da Lingua e Implicadas no Desenvolvemento) 

• 2 sesións de contacontos (Santi Prego e Xandobela) 

• 2 conversas (con Borja Golán e con Guadi Galego) 

• 3 obradoiros (ilustración, regueifas, instrumentos musicais) 

• 3 conferencias (Esperanza Mariño, Antón Reigosa, Carlos Penelas) 

• 6 proxeccións audiovisuais (contra a violencia, namorados, lingua, Trece 

Badaladas, Mestre Mateo, Caixiña de Mistos) 

• 11 espectáculos teatrais ou parateatrais (Sarabela, Os Tres Tenedores, Femme 

Fatale, Roi o Cagabolas, Ditea, Shakespeare, 2 obras dos Sete magníficos + 1, 

o mago Romarís, Migallas e o espectáculo ecuestre) 

• 14 concertos (Paloma Suanzes, Xpresate-ho rock, Música na Noite rock, Música 

na Noite folk, flamenco, Jazz, Brasileira, Pablo Díaz, folk-Festival, 3 entregas de 

Cantateo, Bandas, Tocándar) 

Opina a Sra. Hermida que se trata dunhas cifras nada desprezables, que se poden 

aumentar cos cursos da aula de informática, que foron 21 ó longo de todo o ano para 

un total de 141 alumnos/as, ou as actividades organizadas como clausura das escolas 

deportivas que teñen nivel suficiente para seren incluídas entre os concertos, as obras 

de teatro, os espectáculos deportivos ou as exposicións. 

Salienta a concelleira do BNG que, en xeral, a resposta do público ó conxunto das 

actuacións programadas foi moi positiva, especialmente dende que o Salón de Actos 

do Centro Sociocultural da Ramallosa se converteu no punto de referencia para a súa 

exhibición. 

A Sra. Hermida refírese á cuarta e última liña de traballo á que vai facer referencia, que  

é a da colaboración coas asociacións e clubs do Concello. Explica a concelleira do 

BNG que dende o equipo de gobenro sempre consideraron que o traballo realizado por 

estas entidades sen ánimo de lucro foi, é e seguirá a ser fundamental para 
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complementar o realizado polo concello no eido cultural e deportivo e mesmo para 

suplilo naquelas ámbitos aos que a entidade municipal non chega. Pero, as actividades 

que estas asociacións programan teñen un custo económico que, se ten que ser 

asumido na súa totalidade polos participantes, impide que as persoas con menos 

recursos non poidan acceder a eles. Por esa razón, os clubs e as asociacións precisan 

de subvencións, para poder presentar unha oferta de actividades cun custo que poida 

ser asumible para a maioría da veciñanza. Salienta a Sra. Hermida que dende esta 

óptica traballouse para manter a liña de subvencións e, na medida do posible, 

adecualas ó ano en curso. As subvencións municipais estanse a conceder por ano 

vencido, é dicir no ano 2011 se darán as correspondentes ó ano 2010. Explica a Sra. 

Hermida que ao equipo de goberno lle pareceu que era necesario conceder as axudas 

no propio ano en que se desenvolven as actividades para que as asociacións puidesen 

saber con cantos cartos contan para a realización das mesmas antes de desenvolvelas 

e de comprometerse en gastos que, se cadra, igual non podían recuperar. Debido á 

contía económica das subvencións e ás propias dificultades orzamentarias, este 

obxectivo só se puido conseguir parcialmente coa creación das subvencións 

nominativas, incluídas nos orzamentos. Explica a Sra. Hermida que a primeira vez que 

puxeron en marcha estas subvencións foi nos orzamentos correspondentes ó 2008 e 

por este procedemento concedéronse 11.700 euros a tres asociacións deportivas e 

43.100 euros a 7 asociacións culturais. Estas cantidades mantivéronse no ano 2009 

porque se traballou con orzamentos prorrogados. Explica a concelleira do BNG que nos 

orzamentos do ano 2010 aumentouse a cantidade de cartos das subvencións 

nominativas concedidas en anos anteriores e tamén o número de asociacións que 

reciben cartos por este medio. De feito, estableceuse un mínimo de 300 euros por 

funcionamento que se lle entregaron, previa xustificación, a catro entidades deportivas 

e aumentouse en cadanseus mil euros as outras tres subvencións nominativas do 

ámbito deportivo. No ámbito da cultura tamén se estableceron 300 euros para tres 

asociacións e aumentouse a cantidade da subvencións nominativas entregadas os 

anos anteriores en 2000 euros por convenio. Conclúe a Sra. Hermida sinalando que 

por este procedemento déronse 15.900 euros para entidades deportivas e 55.400 

euros para entidades culturais, polo que se pode afirmar pois, que hoxe en día os 

convenios supoñen para a maior parte das asociacións cunha dilatada actividade no 

Concello máis da metade da contribución municipal, que cobran no propio ano en que 
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desenvolven as actividades. Explica D.ª Carme Hermida que para obter os cartos 

restantes deben concorrer á convocatoria ordinaria que continúa a convocarse cun ano 

de atraso. A convocatoria ordinaria de subvencións para as actividades do ano 2010, 

que serán convocadas e resoltas no ano 2011, tamén vai sufrir variacións coa 

modificación dos criterios de baremación, que está a ser consensuada coas 

asociacións, coa inclusión dunha nova modalidade, as subvencións a deportistas 

individuais; e coa súa convocatoria por separado en función do obxecto social das 

entidades concorrentes.  

Explica a Sra. Hermida que á marxe da colaboración económica que supoñen as 

subvencións, déuselle ás asociacións todo o apoio posible ás distintas actividades que 

organizan, ben proporcionándolle un local para que as puidesen celebrar, ben 

colaborando cos medios humanos e materiais dos que dispón o Concello. Así foi co 

Trial de Teo 4x4, coa que se colaborou coa presenza de protección civil, policía local e 

co tractor do concello para axudar a limpar o lugar en que se realiza a actividade; coa 

competición internacional de Agillity, celebrada no campo de fútbol de Lampai, á que se 

levaron as gradas, por exemplo; co encontro de aeromodelismo, cedéndolle un pavillón 

para que os participantes se puidesen duchar; cos festivais de fin de curso das 

asociacións folclóricas, ás que se lles cederon as gradas, cadeiras ou locais; con 

asociacións veciñais enviándolle os váteres, as tarimas e os váteres químicos para as 

súas xuntanzas gastronómicas, etc. 

Aclara a Sra. Hermida que esta mesma colaboración nas actividades organizadas 

ofrececuselle a grupos ou persoas individuais que se achegaron ó Concello cunha 

proposta interesante. Sinala a Sra. Hermida que vai a rematar esta intervención 

facendo tres consideracións finais nos termos seguintes: 

Primeira. Todas as actividades e actuacións relatadas fixéronse adecuándose ós 

orzamentos que ten asignados a Concellaría de Cultura e Deportes. O seu pagamento 

foi posible, nuns casos, só co financiamento municipal, noutros utilizando programas 

presentados por outras administracións (bibliotecas, cultura vai de camiño) ou en 

colaboración con outras entidades (Festival Folklórico Internacional). Sexa como fora, 

todas elas foron presentadas para concorrer ás liñas de subvencións que conceden as 

distintas administracións. 
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Segunda. O conxunto das actuacións realizadas non só nestes dous anos 

cuestionados, senón ó longo desta lexislatura que xa remata, non foron ideadas e 

realizadas só por esta concelleira. Son produto dun traballo en equipo en que se uniron 

dous grupos humanos distintos. Por un lado o equipo de goberno, que aínda estando 

todos e cada un dos seus membros adscritos a áreas diferentes, fixeron un traballo de 

posta en conxunto e coordinación que permitiu recibir e complementar ideas doutras 

cinco persoas. Por outra banda, o conxunto do persoal municipal, especialmente os 

traballadores e traballadores dos departamentos de Deportes e Cultura, que coa súa 

profesionalidade permitiron que o conxunto de actuacións programadas puidesen 

realizarse con éxito. 

Terceira. Tendo en conta todo o relatado aquí, e tamén todo o feito nos anos 

anteriores, pódese afirmar que o Concello de Teo conseguiu artellar nesta lexislatura 

unha das mellores políticas culturais e deportivas da contorna, unha política incluso moi 

superior ó doutros concellos cunha capacidade moito maior cá do Concello de Teo. 

Pide a Sra. Hermida que non se interprete esta última indicación como unha mostra de 

vaidade ou de autocomplacencia, porque non hai nada máis lonxe da súa intención. 

Salienta que esta foi a responsabilidade que lles puxo a cidadanía de Teo no ano 2007 

e esta foi a obriga que asumíu cando aceptou xestionar as áreas de Cultura e Deporte. 

Remata a Sra. Hermida salientando que so se limitou a cumprir con elas. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, di que non vai a facer preguntas. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e sinala que na primeira quenda vai a interveir a 

concelleira do seu grupo, D.ª Sandra Riveiro, intervindo él na segunda quenda. 

 

A Sra. Riveiro explica que lle gostaría comezar a súa intervención facendo constar que 

está maña se dirixiu á Secretaría, para pedir a información relativa a esta 

comparecencia, onde se lle fixo chegar que a documentación non se atopaba alí, senón 

no despacho da Sra. concelleira. Sinala que como é habitual ultimamente, cada vez 
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que se solicita unha documentación, descoñecéndose a razón, nunca está está na 

Secretaría, senón nos despachos dos concelleiros correspondentes 

 

Sendo as vinte e unha horas e corenta e nove minutos sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, Sr. Rey. 

 

Explica a Sra. Riveiro que a súa intervención a dividiu entre deportes e cultura, pero 

como tampouco se sabía como ía a ser a intervención da Sra. Hermida, fara preguntas 

directas, polo que lle agradecería a esta concelleira que as fora respostando para que 

non quedaran preguntas no aire. 

 

O Sr. Alcalde di que, para ordenar o tema, a concelleira irá tomando nota e despois 

respostará na súa quenda. 

 

A Sra. Riveiro di que así vai a parecer un monólogo e tampouco vai a ter sentido. 

Sinala que en todo caso, sendo así, agradecería que despois da resposta da Sra. 

Concelleira, se lle permitira, no seu caso, matizar ou voltar a preguntar algunha cousa. 

  

A concelleira do BNG di que vai a comezar por deportes e que a súa primeira pregunta 

se refire ás piscinas municipais. Explica a Sra. Riveira que ao longo destes tres anos foi 

mirando o Rexistro, forma que basicamente teñen de controlar a xestión municipal, e 

atopouse con varias facturas relacionadas con ese tema. Explica a Sra. Rivero que lle 

chamou a atención a existencia de distintas facturas e que as dividiu en inverno e e 

verán. Da conta de aparecen facturas do servizo de mantemento das piscinas 

municipais de Os Tilos e de Luou, no período invernal, por contía de 2.552 €, 

corerspondenes aos meses de xaneiro, febreiro e marzo, sumando un total de 7.656 €. 

En verán, 10.208 €, en xuño, 10.384 €, en xullo, e 10.384 en setembro, o que suma un 

total de 30.976 €. Di a Sra. Riveiro que lles gostaría saber en que consiste o 

mantemento invernal, ao tratarse dunha cantidade bastante elevada. O gasto de 

piscinas, en inverno e verán, ascende a 38.632 €, polo que ao tratarse dun gasto 

importante lle gostaría que lles fora especificado un pouco máis polo míudo. 
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Tratándose das actividades di a Sra. Riveiro que lle gostaría que a Sra. Hermida lles 

aclarase se é así o que vai a pasar a expoñer. Explica que hai facturas de patinaxe que 

chaman a atención, concretamente catro, que se corresponden aos meses de febreiro, 

de 2.610 €, abril, de 3.000 €, maio, de 2.730 € e xullo, por importe de 3.540 €, 

ascendendo a un total  de 11.880 €, en catro meses. Di a Sra. Riveiro que, aínda 

sabendo que lle faltan facturas, lle gostaría saber canta xente acode a estas 

actividades, habida conta de que se trata dunha contía importante. Tratándose de tenis 

infantil e de adultos, sinala a concelleira do PSOE que unicamente lle gostaría que se 

lle confirmase pola Sra. Hermida se a información que vai a expoñer é así. Explica que  

en tenis infantil estanse a pagar aproximadamente 1.050 €/mes e en tenis de adultos 

405 €/mes. Di a Sra. Riveiro que facendo un cálculo do que costaría anualmente, 

serían 12.600 €, en tenis infantil, e 4.800 €, en tenís de adultos. No caso dun curso de 

atletismo se están a pagar 180€/mes o que faría ao ano 2.160 €, no caso de tiro ao 

arco, estanse a pagar 250 €/mes o que suporía 3.000 €/ano. 

 

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e tres minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, Sr. Rey. 

 

A Sra. Riveiro di que lle gostaría saber se dan as contas da casa coas da praza, é dicir 

como nesta actividades se están a cobrar 5, 10 ou 15 euros, lle gostaría saber se as 

inscricións cubren o gasto destas actividades ou se polo contrario non é así.  

 

Sinala a Sra. Riveira que outra pregunta refírese a que todos os meses aparecen 

facturas relativa ao mantemento do campo de fútbol municipal de Cacheiras, que 

ascenden a mil euros, agás no mes de agosto, que é de 500 €, o que fai un total de 

11.500 €/ano. Pregunta a Sra. Riveiro en que consiste o servizo de mantemento, quen  

ou quenes o está/n a realizar e que tipo de contrato teñen. Pregunta a Sra. Riveiro se 

ás demais instalacións municipais, os demais campos de fútbol municipais, se lles 

presta este servizo de mantemento. Di a Sra. Riveiro que sabe que hai un Decreto da 

alcaldía, asinado para poder facilitar o pago desas facturas, e que tamén atoparon 

algunha factura de limpeza de baños do campo de fútbol de Calo, de 232 €, chamando 

polo tanto a atención se se un campo ten un gasto de 1.000 €, outros so teñan un gasto 

de 232 €. Di a Sra. Hermida que o seu grupo descoñece que tipo de servizo se lle 
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presta ao campo de Cacheiras, pero que non parece que a estes outros clubes se lle 

este a prestar. 

 

Amosa a Sra. Riveiro un cartel de sendeirismo, do 5 de xuño de 2010, onde pon que é 

organizado polo Concello de Vimianzo e colabora o Concello de Teo, e di que cando 

menos resulta chamativo. 

 

A Sra. Riveiro di que vai a pasar a cultura. Di que lle gostaría comezar por algo que a 

Sra. Hermida xa nomeou, aínda que non o explicou. Di que saben que hai facturas 

elevadas e que lle gostaría saber un pouco máis a míudo do que se trata. Aclara a Sra. 

Riveiro que se trata do “Ultranoite coop-Teo”. Di que vai a nomear varias facturas que 

teñen relación con este tema e que lle gostaría que a Sra. Hermida lle aclarara de que 

se trata. 

 

Sendo as vinte unha horas e cincuenta e cinco minutos sae do Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez. 

 

A Sra. Riveiro refírese ás seguintes facturas: camisetas de publicidade para 

promocionar o cooperativismo, Ultranoite coop-Teo, de 314 €, un anuncio nun medio de 

comunicación de 522 €, outro anuncio noutro medio de comunicación de 260 €, unha 

factura dunha empresa que se chama Promove Consultoría, por asesoramento na 

elaboración de contidos para a promoción do cooperativismo a través do teatro, 

supervisión do guión final, presencia durante a execución da obra, informando sobre as 

principais caracterísicas e vantaxes do coopertavismo de 4.000 euros e por último unha 

factura de Chevere Produccións S.L., por creación, producción, ensaios e exhibición de 

19.849 €. Di a concelleira do PSOE que hai tamén unha factura dunha empresa 

chamada Deseña, que ao parecer confeccionou uns carteis para ultranoite, por un valor 

de 342 €. 

 

Sinala a Sra. Riveiro que a seguinte pregunta refírese a se a Sra. Carme Hermida lle 

podería dar a cifra aproximada do que puido costar ás arcas municipias o festival de 

Xpresate-ho e do ciclo musical que se levou a cabo nos Tilos, englobando carteis, 

grupos muniscais, son e iluminación. 



 

 - 37 -

Sendo as vinte  e dúas horas entra no Salón de Plenos a concelleira do BNG, D.ª 

Carmen Diéguez. 

 

Referíndose á Rede da Deputación sinala a Sra. Riveiro que xa se sabe que unha parte 

a paga o concello e outra a Deputación. A Sra. Riveiro di que vai a referise a algunha 

das actuacións e o seu custo, e cita as seguintes: a de Paloma Suanzes, que costou 

800 €, sendo 320 € a parte económica que corresponde ao Concello, a actuación da 

Asociación Coral Polifónica, que costou 1.200 €, poñendo o Concello 360 €, o grupo 

Pradairo, que actuou no festival de Música na noite, costou 2.030 €, correspondéndolle 

ao Concello 812 €, os tres tenedores costou 2.500 €, dos que 1.000 € son aportados 

polo Concello, equipos de son e iluminación, o venres 2 de xullo, para catro grupos de 

rock, 6.410 €, o mago Romarís, ten un caché de  3.009 €, pagando o Concello 1.400 €,  

e o espectaculo da Compañia  Femme Fatale costou 3.596 €, dos cales o Concello 

aporta 1.438,40 €. 

 

Sendo as vinte dúas horas sae do Salón de Plenos o concelleiro do BNG, Sr. 

Fernández.  

 

Di a Sra. Riveiro que sabe que lle faltan algunhas actuacións e que e lle gostaría saber 

a parte económica que tivo que sufragar o concello. 

 

Tratándos de Xoan Curiel, mestre de guitarra, sinala a concelleira do PSOE que cobra 

ao mes 687,90 €, o que fai un total ao ano de 6.191 €, cobrando ademais o festival de 

fin de curso, que foron 515, 89 €, o que fai un total destas clases de 6.706 €.  

 

Refírese a Sra. Riveiro a unha persona que realizou distintos traballos para o Concello 

de Teo, en especial para a concellería de cultura. Di a Sra. Riveiro que se trata de D.ª 

Inés Portela e que, aínda que lle faltan facturas, lle consta que facturou pola producción 

e asistencia no festival música na noite, por importe de 206 €, e producción e 

realización do ciclo  música nos Tilos, por importe 2.800 €. Pregunta a Sra. Riveiro en 

qué consisteu a producción, asistencia e realización a que se refiren as facturas 

citadas. 
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Sendo as vinte dúas horas e tres minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do 

BNG, Sr. Fernández. 

 

Refírese a Sra. Riveiro ao libro de Avelino Pousa Antelo que saiu na prensa estes días. 

A Sra. Riveiro amosa o libro “Cousas de animais e algo máis” e di que, tres mil 

exemplares constaron 2.039 €, ascendendo a ilustración a 998 €. Pregunta a Sra. 

Riveiro se esto é así. 

 

A Sra. Riveira refírese a certas persoas que estiveron a realizar algúns traballos para o 

Concello de Teo, máis concretamente na piscina muncipal de Os Tilos, dúas personas 

recepción, que curiosamente tamén teñen desenvolto outros traballos na concellería de 

cultura. Pregunta  a Sra. Riveiro que clase de contrato tiveron para realizar este tipo de 

actividades na piscina e noutras cousas. Di que curiosamente sempre son as mesmas 

e pregunta cales son os criterios para escoller a estas persoas e non a outras. 

 

Di a Sra. Riveiro que vai a pasar a nomear unha serie de facturas, nalgunha das cales  

non se precisa con claridade de que se trata. Refíese a unha factura do Clube de 

baloncesto da Coruña, por actividades con adolescentes, por importe de 8.345 € e 

pregunta polo tema. Refírese tamén á contratación de Ruxe-Ruxe, por 15.000 €, así 

como Leilía, por importe de 9.419 €. Pregunta a Sra. Riveiro que parte aportou o 

Concello nestes casos. Refírese a Sra. Riveiro a unha factura, do 2 de xullo, emitida 

pola Asociación Cultural Roc Teo de 470 €, por servizos de representación musical de 

música na noite e interésase pola mesma. 

 

A Sra. Riveiro ensina dous carteis e explica que onte estiveron os tres tenedores, que 

son asiduos, e salienta que nun dos carteis se recolle a colaboración da Deputación e 

noutro non cando, se trata do mesmo.  

 

Sinala a Sra. Riveiro que lle gostaría facer unha breve reflexión despois de ver todas as 

facturas. Explica que sí que se fai cultura, pero unha única cultura ou nun único senso, 

que sería a cultura nacionalista, conclusión a que se pode chegar á vista dos grupos 

que actuan e das empresas que se contratan. Remata a Sra. Riveiro sinalando que hai 

que facer unha cultura para todos e para todas. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, e pregunta se o dos tres tenedores é de comer, 

engadindo que lle da a risa. Sinala o Sr. Blanco que el non vai a facer tantas preguntas 

sobre as facturas, sempre que as mesmas sexan en beneficio dos veciños e non para 

axudar aqueles que son afíns ás ideoloxías políticas. Explica que eles nunca miraban 

as ideoloxías. Tratándose do local de Oza, di o portavoz do PP que o fixo o goberno 

cando estaban eles. Lembra que eles mercaron terreos por un lote de millóns de 

pesetas e eses terreos se mercaban porque había cartos para facer algo máis do que 

fai o BNG. Opina o Sr. Blanco que a Sra. Hermida fala de cousas que lle da a risa, 

como o local de Oza, Teo, Rarís, Lampai, etc. Pregunta o Sr. Blanco cantos millóns tivo 

o equipo de goberno para facer cousas e non fixeron nada. Explica que se el tivera oito 

milóns de euros mandáballe unha banda aos concelleiros do BNG a súa casa para que 

se divertiran. O Sr. Blanco di que el nunca tivo tantos cartos para facer cousas cos 

veciños e que foron enganados co plan E, xa que o BNG fixo o que lle dou a gana 

cando lle dou a gana. Aínda que se pediron propostas, e se presentaron, o BNG fixo o 

que lle dou a gana, saltouse o Pleno e fixo unha Xunta de Goberno. Di o Sr. Blanco que 

cando o Concello ten tantos millóns de euros para facer cousas, lle extrana que haxa 

un problema coa Igrexa de Calo, cuxo tellado está caendo. Opina que os 

concelleiros/as do BNG se non gañan, empatan, e son os salvadores da patria. 

Tratándose da Mediateca dos Tilos di o Sr. Blanco que hai que ter en conta que estaba 

feita, collendo o BNG unha subvención. O mesmo ocorreu en Lampai, que xa existía 

unha subvención e que se mercaron uns terreos por 22 millóns de pesetas. Di o Sr. 

Blanco que se fala dos campos de fútbol e pregunta onde está o que se mercou en Oza 

e non lles dou tempo a facer. Opina que os do BNG falan de moitas cousas, coma por 

exemplo das gradas, que as fixo o PP e que os membros do equipo de goberno son 

uns charlatans e non fan nada. Pregunta o Sr. Blanco porque non fixeron o campo de 

fútbol nestes catro anos e porque se lle cambiou o nome ao campo da Cañoteira, 

cando toda a vida foi pabellón “Ignacio Varela”. Opina  o Sr. Blanco que se debería de 

respetar ese nome e pide que conste en acta que quere que se lle explique porque se 

lle cambiou o nome. Sinala o Sr. Blanco que os membros do equipo de goberno din 

que teñen relacións con outros países e que non é certo. Explica que os membros do 

equipo de goberno foron a Peñafiel e non os invitaron máis porque alí deron pena e 

porque  parásitos non fan falla en ningún lado. 
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O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Blanco que se comporte e faille a primeira chamada á orde. 

 

O Sr. Blanco di que os membros do equipo de goberno teñen que deixar o pabellón de 

Teo e aos veciños de Teo en bo lugar e non o fan. Opina que a Sra. Hermida fala do 

pabellón dos Tilos, do de Ezequiel Mosquera, que estaban feitos, e da cabalgata de 

reis, que xa estaba consolidada.  

 

Sendo as vinte e dúas horas e vinte e cinco minutos, sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, Sr. Castroagudín. 

 

Di o Sr. Blanco que o centro sociocultura e as piscinas, tanto dos Tilos como de Luou, 

estaban feitas. Pregunta o Sr. Blanco que fixeron os membros do equipo de goberno 

coas festas que había como a da terceira idade, da xuventude, da nai, etc. Opina que a 

Sra. Hermida fala como se chegara como salvadora da patria e parece que foi a única 

que fixo algo en cultura, cando realmente non fai nada. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e vinte e seis minutos sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do PSOE, Sr. Rego. 

 

O Sr. Blanco dille aos membros do equipo de goberno que eles daban as subvencions 

que podían en funcións dos cartos que había, e que incluso a Sra. Hermida recoñece 

que neste ano 2010 non vai a dar subvencións senón que as vai  a dar no 2011, sendo 

iso debido a que hai eleccións municipais. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e vinte e oito minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do PP, Sr. Castroagudín. 

 

Opina o Sr. Blanco que por sorte para os veciños de Teo os membros do BNG están 

acabando. Di que el vai a ir contra os do BNG, pero como independente, porque no PP 

non lle queren. Opina que os concelleiros/as do BNG trucan e fan o que lle da a gana. 

Di que el non pide nin trae facturas, nin comparecencias. Salienta o Sr. Blanco que non 

é normal o que se está facendo na Corporación e que por iso se ten que por así e que 

se os membros de goberno están aí e grazas ao Sr. Leis.  
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O Sr. Alcalde pídelle ao Sr. Blanco que se comporte, porque está dando vergoña allea. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e vinte e oito minutos o Sr. Alcalde di que se vai a facer un 

receso ata as vinte e dúas horas e trinta e cinco minutos.  

 

Sendo as vinte e dúas horas e trinta e cinco minutos, reanúdase a sesión plenaria, 

incorporándose todos os concelleiros que estaban presentes antes do receso, ademais 

do Sr. Rego, e non incorporándose neste momento o concelleiro do PP, Sr. Mata, e o 

concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajó. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, e di que a exposición da Sra. Hermida foi moi 

detallada polo que non fan falla moitas máis explicacións. Salienta o Sr. Sisto que os 

membros do equipo de goberno creen que o traballo municipal está ben feito e se 

sinten ogullosos, polo que so queda felicitar a Sra. Hermida por ser capaza de levar 

adiante tantas actividades a pesar da consignación orzamentaria coa que conta. 

Salienta que moitas das actividades contan con unha elevada aceptación social. Opina 

o Sr. Sisto que conven botar a vista atrás e ver como nos orzamentos do 2007 no 

apartado de cultura encontramos, festa da xuventude, 30.000 €, gastos de publicidade 

12.000 €, escultura conmemorativa, 40.000 €, etc, polo que queda pouco máis que dicir 

ao respecto da variación entre o feito e o que se está a facer.  

 

Sendo as vinte e dúas horas e corenta minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro 

do PP, Sr. Mata. 

 

Tratándose do PP di o Sr. Sisto que o que queda claro é que non lle gusta a cultura 

deseñada polo BNG, senón que non lle gusta a cultura, e no caso do PSOE di que lle 

gostaría saber cal é o modelo alternativo que propón, xa que resulta curioso escoitar 

algunha das afirmacións feitas. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e corenta e un minutos entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do Grupo Mixto (INTEO), Sr. Parajo. 
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Considera o portavoz do BNG que se debe pedir prudencia á hora de facer 

determinadas afirmacións, como o que se quere dicir cando se fala de “cultura 

nacionalista”, xa que él non é que de poñerlle etiquetas a ninguén. Segun o Sr. Sisto 

resulta curioso que cando se barallan cifras que soltas poden resultar escandalosas, 

cando se fala de Xoan Curiel, que non chegua aos mil euros, non se resalta que non é 

mil eurista senón é “quinieurista”, cando por exemplo a Sra. Riveiro gaña seis veces 

máis. 

 

Intervén a concelleira de cultura e deportes, D.ª Carme Hermida, e di que en canto á 

intervención do Sr. Blanco vai a deixar os insultos e descalificacións empregados por 

este concelleiro e so vai a facer unha referencia ao libro de Avelino Pouso. 

Recoméndalle ao Sr. Armando Blanco que lea un conto escrito por Avelino Pouso do 

ano 1960 chamado “parasentismo” para que teña unha idea do que supón iso. 

Tratándose da afirmación de “salvadores da patria” sinala a Sra. Hermida que ela 

nunca se presentou como tal. Opina que o portavoz do PP fixo unha serie de 

comentarios globais que non son obxecto desta comparecencia como os relativos ao 

fondo de investimento local ou á compra de terreos. Di a Sra. Hermida que 

efectivamente mercáronse terreos e iniciouse a construcción de determinados inmobles 

e que iso hai que agradecerllo ao gobenro anterior, engadindo que en todo caso o Sr. 

Blanco terá que recoñecer que o estado que naquel momento tiña os galpóns de Oza e 

de Rarís non ten nada que ver co estado actual. Tratándose das gradas aclara a Sra. 

Hermida que se referiu as do pabellón Ezquiel Mosquera, que non ten nada que ver 

coas móviles, que se mercaron durante a etapa de goberno do Sr Blanco. En canto ao 

campo da Cañoteira explica a Sra. Hermida que non foron eles os que lle cambiaron o 

nome, xa que o nome de “Ignacio Varela” acordouno a Xunta Directiva do Cacheiras, 

non existindo daquela competencia municipal. Cando o terreo pasou a uso do Concello 

existía un escrito da Xunta Directiva do Cacheiras no que se pedída que se chamara 

campo da Cañoteira. En canto ás festa da xuventude, da terceira idade e a da nai, 

aclara a Sra. Hermida que non se celebran porque o concepto que o equipo de 

goberno ten da cultura non é ese e por iso as eleccións do ano 2007 foron como foron. 

En canto ás subvencións explica a Sra. Hermida que o Sr. Blanco non se deu conta de 

que cando entrou o BNG, no ano das eleccións municipais, o Sr. Blanco fixo iso do que 

agora se lle pretende acusar a eles, e non so non convocou as subvencións cando lle 
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tocaba seno que os cartos llos daba nun cheque en man a cada unha das asociacións. 

Explica a Sra. Hermida que nun determinado momento as subvencións empezáronse a 

convocar cun ano de retraso e iso é o que está pasando agora. Salienta que o que fixo 

foi intentar regularizar ese tema para metelas no ano pero que iso so se pode facer 

respecto dunha parte da contía. Dille a Sra. Hermida ao portavoz do PP que ela trucar 

non truca e recoméndalle a lectura do texto citado. Considera a Sra. Hermida que iso 

de que os membros do equipo de goberno deixan ao Concello en mal lugar non é certo, 

senón todo o contrario.  

 

En canto á intervención da Sra. Rivero, a Sra. Hermida di non compartir que a política 

cultural do Concello sexa nacionalista polas persoas que interveñen. Salienta que sí se 

trata dunha política nacionalista da cultura, na súa concepción, poren cando se contrata 

a alguen non se lle pide o carnet de nada nin se examina dende que perspectiva se van 

a facer os espectáculos. Considera a Sra. Hermida que entender que é unha política 

nacionalista traer flamenco, non se atopa dentro de ningún parámetro, engadindo que 

do que se trata e de dar a coñecer á cidadanía todo tipo de actuacións. Di a Sra. 

Hermida que agora vai a entrar e intentar respostar as preguntas concretas, deixando 

para o final o tema das piscinas municipais sobre as que se fixeron varias preguntas. 

En canto á documentación salienta a Sra. Hermida que hai que lembrar que a todos os 

grupos se lle mandou un escrito no que se lles dicía que “ habida conta da amplitude do 

ámbito ao que se refire á comparecencia, e co fin de facilitarlle o acceso á citada 

documentación, prégolle que solicite con antelación os expedientes que dexesan 

consultar a estes efectos”. Aclara que os expedientes non están no seu despacho e 

que se fora solictado algún expediente, o mesmo estaría en Secretaría, pero non se 

solicitou ningún, polo tanto hai que ter en conta que os expedientes están nos 

departamentos de cultura e deportes e moitos xa están no arquivo, por iso se mandou 

ese escrito, porque era a forma de depositalos na Secretaría, non tratándose de ocultar 

nada a ninguén, se non simplemente de saber que se quería para traelo ao sitio 

correspondente. En relación á area de deportes di a Sra. Hermida que a concelleira do 

PSOE fixo unha relación de custos de determinadas actividades, como patinaxe e 

tenis, .preguntandose  ao final sobre canta xente había nas clases de patinaxe. A estes 

efectos a Sra. Hermida explica que nesta actividade hai 184 persoas matriculadas, que 

son dúas horas á semana, sendo os grupos como máximo de vinte persoas e contando 



 

 - 44 -

os grupos máis pequenos con dúas monitoras para que a actividade se poida 

desenvolver con certa seguridade. Tratándose dos cartos explica a Sra. Hermida que 

non poden cadrar as contas da casa coas da praza, porque se trata de actividades 

fortemente subvencionadas, por iso se puxo un prezo público e non unha taxa. Sí que é 

certo que dende que se puxo o prezo público se recollen algúns cartos, existindo unha 

certa corresponsabilidade, pero moi pequena. En canto á actividade de patinaxe 

explica a Sra. Hermida que se pagan tres cuotas ao ano para axudar a pagar esa 

actividade. Sinala que, no caso do patinaxe, non ten feitas as contas pero sí no caso de 

actividades físicas de adultos, de xeito que neste caso por persoa que participa o 

Concello pago 8 euros, e como pagan unha soa matrícula de 15 €, iso correspóndese 

unicamente con dous meses. En canto ao mantemento do campo de fútbol de 

Cacheiras e a comparativa con outras instalacións, salienta a Sra. Hermida que, tal e 

como xa puxo de manifesto na súa primeira intervención, hai que ter en conta que o 

campo de fútbol da Cañoteira é autenticamente municipal, facendo uso do mesmo 

tanto persoas de Cacheiras coma doutras parroquias. O Concello decide como se vai 

utilizar e polo tanto ten a responsabilidade do seu mantemento. Aclara a concelleira do 

BNG que os 1.000 €/mes aos que se referiu a Sra. Riveiro son do mantemento, 

existindo a estes efectos un acordo co Cacheiras para que se faga cargo do 

mantemento. No caso do Calo trátase de 200 €/mes. Este campo o xestiona 

directamente o Calo e o Concello non ten ningunha potestade, xa que foi cedido ao 

Concello para facer a obra pero despois foi devolto ao Calo. Explica a Sra. Hermida 

que hai un tipo de actividade que se realiza a petición do Concello, como son as 

celebracións de determinadas finais de determinados xogos da Compostela Cap, 

pagando o Concello os gastos de limpeza de vestiarios, e de aí a factura á que se 

referiu a Sra. Riveiro. En canto ao resto dos campos, aclara a Sra. Hermida que é certo 

que hai diferenzas xa que o Concello asume determinados gastos en determinados 

campos municipais, como o caso do campo do Praiña, onde se paga a auga, a luz, os 

desperfectos, e noutros non ocorre o mesmo. Por exemplo existe un agravio 

comparativo no caso do Recesende, xa que non se estaba pagan a luz e a auga, aínda 

que cando a sociedade recreativa mandou un escito solicitando que se asumira polo 

concello, se lles dixo que si se asumiría a partir do 1 de xaneiro. As demais parroquias 

teñen claro que son eles os que teñen asumido a utilización e xestión dos campos  de 

acordo cos seus criterios, polo que o concello non ten nada máis que facer.  
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En canto ao cartel de senderismo, aclara a Sra. Hermida que esta actividade a 

organiza o Concello de Vimianzo, desenvolvéndose por zonas do Concello de Teo. 

Colabora o Concello de Teo e o deseño da ruta de sendeirismo o fixo unha persoa que 

traballa no Concello de Teo porque coñece a ruta  

 

En cambo ao ámbito da cultura e de ultranoite coop Teo, e da factura á que se referiu a 

Sra. Riveiro, explica a Sra. Hermida que polo que ela sabe subvencionouse nun oitenta 

e cinco por cen, aínda que non ten porque sabelo porque se deseñou polo Axencia de 

Desenvolvemento Local, non tendo nada que ver con cultura. En relación ao importe do 

Xpresate-ho e música nos Tilos a Sra. Hermida di no ter datos neste momento en 

relación ao Xpresate-ho, engadindo que o que sí sabe é que é a actuación máis barata 

que pode realizar o Concello, porque os grupos son municipais e existe un acordo con 

eles, de xeito que prescinden dunha parte do que sería o caché a cambio de que o 

equipo de son sexa da maior calidade posible. Así os gastos neste caso refírense ao 

deseño do cartel, os grupos, o escenario, cando é preciso, á megafonía e as luces, 

sendo esto útimo probablemente o que supón o investimento maior. Tratándose da 

parte económica que asume o Concello nos programas de Deputación, explica a Sra. 

Hermida que xa o foi dicindo a Sra. Riveiro na súa intervención, tendo en conta que na 

Rede cultural da Deputación o que está estipulado é que dos caches establecidos, no 

que se inclúe dende o ano 2009 a megafonía, a Deputación paga o 70 por cen o o 

Concello o 30 por cen restante. Di a Sra. Hermida que dispón dos datos do que costou 

a adhesión do Concello este ano, tratándose de datos en todo caso ficticios porque 3 

das actividades non foron concedidas. Sinala a Sra. Hermida que, con esa salvedade, 

o custo ascendeu a 29.979 €, no caso da Deputación, e a 12.762 €, corrrespondentes 

ao Concello.  O feito de que o Concello so teña que aportar o 30 por cen foi o que fixo 

posible traer a “Leiria” pola cantidade que sinalou a Sra. Riveiro. Explica a Sra. 

Hermida que “Ruse-Ruse” veu nas mesmas condicións, a través da Rede cultura da 

Deputación, polo que o Concello aportou o 30 por cen. En canto a Xoan Curiel, di a 

Sra. Hermida que non entendeu moi ben a pregunta. Aclara que tratándose de cifras a 

cantidade que cobra corresponde as clases do obradoiro de guitarra, no que son catro 

grupos, cobrando tamén polo festival de fin de curso porque se fai en días diferentes e 

non ten nada que ver coas clases. En canto a Inés Portela, di a Sra. Hermida que as 

dúas facturas citadas, e unha terceira que non se mentou pola concelleira do PSOE, se 
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refiren a labores de producción, labores que comprenden os horarios de chegada, 

recibimento dos grupos, establecemento de horarios de ensaios dos distintos grupos, 

preocupándose de que non falte de nada. Explica a Sra. Hermida que a factura de 200 

€ refírese á realización de labores de producción dos grupos contratados polo Concello 

no festival de Música na Noite. En relación ao festival de música nos Tilos di a Sra. 

Hermida que costou sobre a 5.000 €, correspondendo unha parte ao son. Na factura de 

Inés Portela comprende a súa labor de producción e tamén o pagamento dos músicos, 

tratándose dun festival extremadamente barato, tendo en conta a calidade do mesmo. 

Polo que se refire ao libro de Avelino Pousa di a Sra. Hermida que o seu importe 

ascendeu en torno aos 4.000 €, o que supón 1,50 € por exemplar. Tratándose de Roc 

en Teo e da participación do grupo “Toleada”, aclara a Sra. Hermida que o grupo é de 

veciños da Ramallosa, que teñen constituída unha asociación e presentaron unha 

factura a nome da mesma. Aclara a Sra. Hermida que a diferencia nos carteis á que se 

referiu a Sra. Riveiro é un erro, xa que a persoa que está encargada de facelo acaba 

de chegar e non se deu conta. En relación ás piscinas municipais explica a Sra hermida 

que sairon a concurso, existiu un procedemento de contratación aberto e nas normas 

do procedemento recóllense os pagos correspondentes á totalidade do servizo, non 

prorrateándose ao ano. Aclara a Sra. Hermida que se contratou para as anualidaes 

2009 e 2010 con posibilidade dunha prórroga. Resume a Sra. Hermida que a empresa 

é Gomez Pazos, de Ourense, e que as facturas son as correspondente ao contrato. 

Explica que é esta empresa a encargada de contratar ao persoal, de xeito que a ela 

non lle consultan a xente que contratan, sendo a empresa a que fai a súa selección e 

elixe. Di a Sra. Hermida que si hai algunha dúbida ao respecto se lle pode preguntar a 

eles. Aclara a Sra. Hermida que sí que hai algo que fixo, xa que lle mandaron un 

curriculum e o puxo nun sobre e llo mandou á empresa sen ningunha indicación. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (INTEO), Sr. 

Parajó, sinala que non ten nada que dicir. 

 

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que non tiña pensado intervir pero que á 

vista da intervención da Sra. Hermida vese obrigado a facelo. Salienta o Sr. Leis que lle 

escandaliza que a Sra. Hermida recoñeza que a súa política cultural é nacionalista. 

Considera inadmisible que alguén lle poña un adxetivo a súa política, e di que non o 
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veu nunca nin no Estado nin na Xunta. Opina que precisamente se hai algo que está en 

contradicción coa cultura é poñerlle límites, xa que non se poden impulsar políticas 

nacionalista senón que hai que facer unha política cultural aberta. O BNG ten que 

gobernar para dezanove mil persoas, debéndose facer política cultural para todos, 

sendo o flamenco tamén cultura. En canto a como o seu grupo entende a cultura, 

salienta o portavoz do PSOE que a política cultural ten unha finalidade, que é producir 

goce estético. A primeira finalidade é entreter, a segunda é fomentar a creatividade 

cultural e a práctica deportiva, en terceiro lugar facer cidadás libres que sexan 

conscientes de que teñen deberes e en cuarto lugar facer municipio. Pregunta o Sr. 

Leis se se está orgulloso dos equipamentos existentes en Teo e opina que non existe 

unha gran instalación, non podéndose argumentar que non existiron cartos para iso. Di 

que houbo máis de 1.500 millóns para investimentos da Deputación e do Estado, 

cantidade que non recibiu o concello de Teo na vida, e o PSOE xa dixo que era 

necesario un gran equipamento deportivo. Opina o Sr. Leis que eses equipamentos son 

os que contribúen a cohesionar e facer municipio, porque é onde a xente ten a 

posibilidade de relacionarse, coñercerse e crear un sentimento. Xa a Sra. Hermida 

recoñece que fai unha política nacionalista, polo tanto excluínte de todo aquel que non 

é nacionalista, e non hai máis que ver o sesgo ideolóxico da xente que traballa para o 

Concello de Teo. Salienta o Sr. Leis que se fai política nacionalista con xente 

claramente adscrita á ideoloxía nacionalista, podendose a estes efectos poñer os 

exemplos que se queira. Opina que hai unha oferta deportiva absolutamente 

deslabazada que carece dunha planificación secuenciada do que significaca unha 

política de fomento do deporte de base. Considera o Sr. Leis que a Sra. Hermida non 

se pode sentir orgullosa de que nun Concello de dezanove mil habitantes existan 

catrocentos trinta e oitos nenos/as participando na escola de deportes municipal.  

Opina o Sr. Leis que é unha cifra irrisoria para o Concello de Teo, existindo unha 

desconexión do que significa o deporte de alta competición. Salienta o Sr. Leis que hai 

unha política cultural dirixista, no momento en que se di política cultura nacionalista, 

incluso chega a facerse unha política personalista, asfixiando todas as enerxías e 

potencialidades que había en Teo e non fomentando a participación de todas as 

entidades e todas as  instituciones, incluso de todas as persoas implicadas a través, 

por exemplo, da creación do Consello municipal de deporte ou de cultura. Tratándose 

da política de espazos deportivos aclara o Sr. Leis que a maioría xa estaban. Opina 
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que o problema é cantos destinatarios hai nas actividades e cal é a rendibilidade. Di o 

Sr. Leis que se trata dunha política dirixida á publicidade, e que lle gostaría ver as cifras 

da xente que vai. Dirixíndose á Sra. Hermida dille que gasta os cartos para facer 

política cultural nacionalista. Di o Sr. Leis que hai un informe de intervención en 

relación á conta xeral e unhas conclusións clarísimas. Di o portavoz do PSOE que non 

quere falar de facturas reparadas porque está seguro que moitas son da Sra. Hermida 

e que polo tanto quere velas, estando o seu grupo esperando que se lles faciliten. 

Lembra o Sr. Leis que a Interventora di que hai un serio problema económico no 

Concello e que polo tanto hai que racionalizar o gasto. Opina o Sr. Leis que o equipo 

de goberno terá que facer un esforzo. Considera o Sr. Leis que é bonito facer 

instalacións deportivas “a chou”, pero que hai que ver cantos utilizan as pistas 

deportivas como a da Piollosa. As instalacións deportivas hai que ubicalas alí onde 

poden existir usuarios. Opina o Sr. Leis que a política ten que ser por enriba de todo 

plural. Remata o Sr. Leis sinalando que tiña pensando xa dicir, aínda que fora dunha 

forma sesgada, o da orientación nacionalista do equipo de BNG, pero xa o dixo a 

propia concelleira. Remata o Sr. Leis sinalando que lamenta escoitarlle a Sra. Hermida 

o de política nacionalista e así lle vai ao o Concello de Teo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen, dirixíndose ao Sr. Leis, dille que a culpa a 

tivo el por votalos. Opina que cando fala o Sr. Sisto estropea todo e que sempre 

pensou que este concelleiro non era normal e agora o confirma. Di o Sr. Blanco que 

cando a Sra. Hermida fala dos insultos, ten que dicirlle que pregunte ao público en 

xeral, xa que os concelleiros do PP atenden á xente e non trucan. Di o Sr. Blanco que 

non lle parece ben o que se dixo en relación ás festas da nai, da xuventude, da terceira 

idade. Salienta que o BNG non ten iso no programa, pero hai moita xente que quere 

unha política que non é a do BNG, habendo moita xente que quere outro tipo de 

cultura, non a dos chiquilicuatres que trae a Sra. Hermida. Explica o Sr. Blanco que 

cando a Sra. Hermida di que a súa política non contempla facer actuacións para a 

xente maior xa declara como é. Di que cando a Sra. Hermida fala do fondo ten que ter 

en conta que os grupos da oposición fixeron propostas que reflexaban as inquedanzas 

dos veciños, e que os membros do equipo de goberno lles tomaron o pelo, porque, con 

nocturnidade e alevosía, en vez de discutir o tema, o someteron á Xunta de Goberno e 

ao día seguinte fixeron o Pleno, non contándose para nada cos grupos de oposición. 
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Cando isto ocorreu,  á oposición non lle dou a risa. Opina o Sr. Blanco que tratándose 

dos terreos, o equipo de goberno non gastou un patacón en nada e eles fixeron o que 

puideron. Os galpóns de Oza e Rarís se arranxaron porque ao equipo de goberno lle 

deron cartos. Salienta o Sr. Blanco que o BNG tivo unhas oportunidades que eles non 

tiveron. En canto ás subvencións aclara o Sr. Blanco que eles daban o que podían para 

axudar a todo o mundo a saír adiante, estando claro que o BNG da máis porque ten 

moitos máis cartos. Di o Sr. Blanco que as gradas estaban aí. Tratándose do campo de 

fútbol da Cañoteira di o Sr. Blanco que existiu una acordo do Pleno e hoxe hai Pleno e 

se ve que non fixeron nada. Lembra que tamén o Concello acordou darlle o nome 

dunha rúa e non se colocou a placa. Opina o Sr. Blanco que se debeu deixar o nome 

de Ignacio Varela, di que sería convinte convencer aos veciños e se non facer un 

referendum. Sinala o Sr. Blanco que a Sra. Hermida di que o Concello de Teo está moi 

ben visto fora, porén cando foron a Peñafiel non os volveron a invitar porque non deron 

a talla. Remata o Sr. Blanco dicíndolle aos membros do equipo de goberno que teñen 

que recapacitar e que lles queda pouco, ao igual que a el. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, e di que en canto ao campo da Piollosa e o 

porque se escolleu esa ubicación, hai que ter en conta que se tratou dunha subvención 

estrictamente ligada á construcción de infraestruturas á beira do camiño. Salienta o Sr. 

Sisto que o Sr. Leis é perfectamente consciente disto. Tratándose do Fondo Estatal 

pregunta o Sr. Sisto aos concelleiros da oposición que eliminarían do que se fixo. 

Salienta que por fin se sabe o que quería o Sr. Leis, escoitar o da política cultural 

nacionalista, e estivo esperando toda a noite por iso. Di o Sr. Sisto que se eso era o 

que se quería escoitar se debería ter dito ao principio e así se evitaba todo o paripé de 

preguntas. Explica o portavoz do BNG que por outra parte o que se fai é o que 

presentaron programa electoral, sendo claro que non se presentaron cun programa 

socialista ou do PP. Opina o Sr. Sisto que ao Sr. Leis, en cando escoita a palabra 

nacionalista, se lle encende unha luz e pérdese. Considera que o único que acaba 

sendo excluinte é o portavoz do PSOE, porque exclúe aos nacionalistas. O portavoz do 

BNG, dirixíndose ao portavoz do PSOE, pregúntalle se o que quere dicir é que non 

existe política económica socialista, ou popular ou incluso nacionalista. Afirma o Sr. 

Sisto que sí existen, porque senón non terían sentido os partidos. Aclara o Sr. Sisto 

que o feito de que exista una política cultural nacionalista non implica que so sexa para 
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nacionalistas, senón que é para o conxunto da sociedade. Opina o Sr. Sisto que o que 

sí que é excluínte é atribuírlle unha ideioloxía á xente que ven a actuar, xa que supón 

catalogar á xente pola apariencia. Salienta o Sr. Sisto que a realidade acaba sendo moi 

tozuda e que as cifras son obxectivas e innegociables. Remata o Sr. Sisto sinalando 

que o nivel de participación da xente e a súa diversidade amosan que a esa política do 

equipo de goberno, nacionalista, está dirixida o conxunto da sociedade, que participa 

da mesma. 

 

A concellleira do BNG, Dª. Carme Hermida, referíndose á intervención do Sr. Leis, 

sinala que é común que este concelleiro intente retorcer as palabras que unha persoa 

di. Sinala que lle gostaría que lle dixera cal é a diferenza entre a política cultural que 

fixo o BNG e a que o PSOE daba como modelo. Resposta a Sra. Hermida que non hai 

ningunha diferenza. Conclúe a Sra. Hermida que facer política cultural nacionalista 

significa facer política cultura para a xente, sen excluir a ninguén, non tratándose en 

ningún cando dunha política cultura dirixista.  

 

Sendo as vinte e catro horas e en virtude do principio de unidade de acto, de orde da 

Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu, 

Secretaria, dou fe. 

 
      O Alcalde                  A Secretaria 
 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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