A C T A 1/2011
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 13 XANEIRO DE 2011 –
Na Casa do Concello, a trece de xaneiro de dous mil once, 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. 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
Non asisten, previa excusa:
D. Armando U. Blanco Martínez
D. Manuel José Rama Lesta
D. F. Manuel Parajó Liñares
Secretaria Xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
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ORDE DO DÍA
1) DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PROXECTO
REFORMADO PARA A CONSTRUCCIÓN DA PISCINA MUNICIPAL CUBERTA DA
RAMALLOSA.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do
Pleno, o Sr. Alcalde, sendo as dez 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:

1) DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PROXECTO
REFORMADO PARA A CONSTRUCCIÓN DA PISCINA MUNICIPAL CUBERTA DA
RAMALLOSA.
O Sr. Alcalde da conta da proposta de 04/01/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e
infraestruturas de 10/01/2011, e cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, D. Rafael
Sisto Edreira.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Aprobación do Proxecto Reformado para a construción da
piscina municipal cuberta da Ramallosa
No ano 2006 redactouse e aprobouse o proxecto inicial para a construción da piscina municipal
cuberta da Ramallosa, obra que foi adxudicada ao ano seguinte. Sen embargo, a quebra da
empresa adxudicataria provocou a resolución do contrato administrativo e a paralización da
construción.
O tempo transcorrido dende a aprobación do proxecto inicial, a execución de parte da obra e,
sobre todo, a necesidade de adaptar o proxecto á nova normativa técnica aprobada entre os
anos 2006 e 2010, fixo necesaria a redacción do proxecto reformado que se acompaña. Este
proxecto presenta pois modificacións de carácter técnico, cun novo deseño dos sistemas de
climatización, hidráulica, iluminación, etc., que melloran significativamente a eficiencia
enerxética da edificación e a adaptan á actual normativa de aplicación.
As conversas mantidas coa Deputación abren a vía para a sinatura dun convenio que garanta a
execución da totalidade da obra no período 2011-2012.
Consecuentemente proponse ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes ACORDOS:
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1.- Aprobar o proxecto técnico titulado “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A
RAMALLOSA. TEO”, redactado polo Arquitecto municipal Ignacio Soto González.
2.- 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 legalmente
necesarias, incluídos os permisos sectoriais.
3.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras
administracións públicas para o financiamento deste investimento
4.- 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
5.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do
presente acordo e o correspondente expediente, incluída a sinatura do convenio coa Excma.
Deputación Provincial.
Teo, 4 de xaneiro de 2011
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
O Sr. Sisto explica que se trata dunha historia por todos coñecida e que resultou
frustante para todos, xa que era un desexo compartido contar cunha piscina municipal
cuberta dende fai tempo. Xa a anterior Corporación puso en marcha o tema e contratou
a obra, porén a empresa adxudicataria entrou en quiebra, o que obrigou a resolver o
contrato e incautarlle a garantía. Continúa o Sr. Sisto sinalando que despois de
constatar a situación da empresa, e dado que a segunda empresa se atopaba na
mesma situación, houbo que abordar dous problemas, o das caracterísiticas do
proxecto e a necesidade de adaptalo á nova normativa e o problema da financiación.
Tras conversas coa Deputación chegouse á conclusión de que era preciso un novo
proxecto, con todas as esixencias do Código Técnico do 2006. Explica o Sr. Sisto que
un dos desexos do equipo de goberno era que antes de que acabara a lexislatura o
tema quedara asentado, para que así non tivera que depender do que, a raíz das
eleccións, poidera ocorrer tanto en Teo coma na Deputación. Iso pasaba pola sinatura
dun convenio plurianual (2011-2012), que xustifica a urxencia do Pleno que se está a
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celebrar, porque tería que ir ao Pleno da Deputación no mes de xaneiro. O Sr. Sisto
recoñece e agradece o enorme esforzo dos servizos técnicos do Concello, que foron os
encargados de redactar o proxecto. Da conta de que a parte que queda por executar
ascende a 1.912.811,69 €. Explica o Sr. Sisto que o proxecto é o mesmo na súa
concepción é que a adaptación ao Código Técnico dou lugar a algunhas modificacións,
fundamentalmente no aspecto enerxético e de accesibilidadde. Remata o Sr. Sisto
sinalando que segue sendo un proxecto bonito que ten moitas posibilidades de uso.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do PSOE, Sr Leis, anuncia o
apoio do seu grupo á proposta.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Castroagudín, quen sinala que, tal e como dixo na
Comisión informativa, trátase dunha obra que xa foi adxudicada na lexislatura anteRior,
que polas circunstancias quedou parada, sendo preciso agora darlle novamente para
diante.

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 e 3 PSOE), acorda:
1.- Aprobar o proxecto técnico titulado “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL
CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, redactado polo Arquitecto municipal Ignacio
Soto González.
2.- 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 legalmente necesarias, incluídos os permisos
sectoriais.
3.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención
doutras administracións públicas para o financiamento deste investimento.
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4.- 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.
5.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e
xestión do presente acordo e o correspondente expediente, incluída a sinatura do
convenio coa Excma. Deputación Provincial.
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as dez 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 2/2011

SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL

- 26 de XANEIRO DE 2011 –

Na Casa do Concello, a vinte e seis de xaneiro de dous mil once, 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 acctal.:
D.ª Mª Elena Méndez Buela
Interventora acctal.:
D.ª Mª Pilar Sueiro Castro

ORDE DO DÍA:
1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 1019/10 Á

1059/10, E

DA 01/11 Á 31/11).
2.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG SOLICITANDO A DERROGACIÓN DA LEI 9/2010
DE AUGAS DE GALICIA.
3.- DICTAME 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.
4.- MOCIÓNS
5.- 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.

1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 1019/10 Á

1059/10, E

DA 01/11 Á 31/11).
O Sr. Alcalde dá conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 23 de
decembro ata o 30 de decembro de 2010, que comprenden os números 1019 ao 1059,
e do 4 de xaneiro ata o 20 de xaneiro de 2011, que comprenden os números 1 ao 31,
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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2.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG SOLICITANDO A DERROGACIÓN DA LEI 9/2010
DE AUGAS DE GALICIA.
O Sr. Alcalde da conta da moción do BNG solicitando a derrogación da Lei 9/2010 de
Augas de Galiza (rex. entrada nº 238, de 13/01/2011), que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de presidencia de 20/01/2011:
“GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE TEO

MOCIÓN SOLICITANDO A DERROGACIÓN DA LEI 9/2010 DE AUGAS DE GALICIA

Tomando en consideración:
• Que o 4 de Novembro aprobouse por vía parlamentar cos votos en solitario do Partido
Popular a Lei 9/2010 de Augas de Galicia, publicada no Diario Oficial de Galicia o 18 de
Novembro.
• Que a devandita lei prevé durante este ano a aprobación dun regulamento que poña en
marcha o seu contido.
• Que coa posta en marcha da mesma existe un evidente afán recadatorio xa que
amparándose na necesidade de preservar un recurso natural, grava inxustamente aos
particulares (pozos, traídas veciñais, etc.) sen garantir un abastecemento público e sen
contemplar o retorno dos cartos recadados na planificación e execución do devandito
abastecemento.
• Que para estes casos que afectan aos particulares “a determinación da base impoñible
realizarase con carácter xeral, en réxime de estimación directa mediante contadores
homologados” ou, para os que non dispoñan dos devanditos contadores nos primeiros
seis meses mediante “un sistema de estimación obxectiva” que contará cunha parte fixa
e unha variable (volume consumido e membros da unidade familiar).
• Que o canon da auga imposto é un canon indirecto xa que tan só contempla exencións
para as familias numerosas excluíndo a aplicación de medidas de progresividade fiscal
por renda.
• Que o afán recadatorio da devandita lei confírmase cando na memoria económica da
mesma recóllese un aumento dos ingresos de 35 millóns de euros pasándose dos 33
millón recadados actualmente aos 68 previstos.
• Que este afán recadatorio refórzase coa creación dun corpo de laborais en Augas de
Galicia que deben garantir o cumprimento da lei e un “capítulo específico referido ao
réxime sancionador aplicable ao ámbito tributario (artigos 71 e 74), separado do réxime
sancionador aplicable en materia de dominio público hidráulico e marítimo-terrestre
contido no título VII”.
• Que o Grupo Municipal do BNG entende que os servizos púlbicos que se prestan
(abastecemento e saneamento de rede pública) deben ser asumidos parcialmente pola
cidadanía, pero non comparte o feito de intentar cobrar por algo, como os pozos de
particulares e as traídas veciñais, no que a administración pública non participou e no
que incluso exerceu deixación de funcións cara os seus cidadáns.
Consecuentemente propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
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ACORDO:
Solicitar á Xunta de Galiza a derrogación da Lei de Augas 9/2010 dándolle traslado do
contido desta moción ao organismo de Augas de Galicia.”

O Sr. alcalde defende a moción, e dí que o 4 de novembro de 2010 o PP no
Parlamento de Galicia aprobou en solitario a Lei de Augas de Galicia, publicada no
DOG o 18 de novembro, e estase á espera de que se poña en marcha o regulamento ó
longo de 2011. Entende que esta Lei tén un afán recadatorio, e amparándose en
garantir un recurso natural, graba inxustamente ós particulares, sen garantir un
abastecemento público e sen contemplar o retorno dos cartos recadados na
planificación e e execución do abastecemento. Le parte do texto da lei, onde fala da
instalación de contadores homologados ou dun sistema de estimación obxectiva, cunha
parte fixa e outra variable según os membros da unidade familiar. Nas bonificacións ás
familias numerosas teñen en conta os membros da unidade familiar, pero non o nivel
de renda.
Opina que se trata dun canon indirecto e que existe un claro afán recadatorio, porque
se recolle un aumento da recadación que se facía no anterior modelo, de 35 millóns a
máis de 60. Pensa que é o momento de pedir unha lectura crítica, que os servizos hai
que pagalos, pero que nunca non se poden grabar cousas privadas, nas que non
houbo participación pública, como son os pozos e as traídas.
Dí que houbo nestes días declaracións de responsables políticos de que certos
aspectos da lei non se van aplicar, pero que o que hai que facer é derrogar esta lei ou
facer un regulamento de aplicación, que a aprobación desta lei foi un erro, pero que
está así publicada, polo que insiste en que hai que modificala ou derrogala, xa que é de
todo inxusta cun sector da poboación que tivo que facer un esforzo para ter este
recurso polos seus medios, que afecta claramente ó medio rural.
Pide un posicionamento crítico da corporación ante esta Lei, e menciona que se está
incluso falando de multas desorbitadas en caso de incumplimentos e de crear un corpo
de inspectores de Augas de Galicia.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o Sr. Parajó pregunta se o bipartito tiña
algún borrador da Lei de augas. O Sr. alcalde respóndóndelle que o ignora. O Sr.
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Parajó asegúrale que sí o tiña. Pregunta se nese borrrador estaba contemplado
cobrarlle a pozos artesanos e traídas, e él mesmo resposta que sí. Pregunta se outras
comunidades autónomas teñen Lei de Augas, e respóndese que sí. O Sr. alcalde dí
que efectivamente teñen lei de augas, pero que como ésta non.
O Sr. Parajó dí que a Xunta aprobou esta lei, que vén dunha directiva europea.
Refírese ó decálogo da Lei de Augas de Galicia, e dí que os pozos particulares non
pagarán o canon da auga e que as traídas terán un 90 por cento de bonificación.
Segue dicindo que a repercusión para as comunidades de augas será reducido,
estimada en 0,43€ para unha vivenda de 3 persoas, que os usos agrarios quedan
exentos, e non coma no borrador do bipartito, que se lle cobraba a todos, e que esta
Lei non obriga á instalación de contadores, que se poden usar outros medios.
Manifesta que esta Lei non crea novos tributos, senón que mellora os existentes, xa
que vén a substituir ó canon de saneamento, e que no borrador do bipartito non se
contemplaban bonificacións.
Opina que a lei vai garantir tanto a cantidade como a calidade no subministro, e que o
que se recade vai ser destinado a saneamento nos concellos de Galicia. Cre que a lei é
un deber e unha necesidade urxente para cumplir a directiva europea e para financiar
as infraestruturas de saneamento e abastecemento.

Neste momento abandona a sala o Sr. Sisto Edreira

O Sr. Parajó continúa dicindo que o goberno anterior iniciou un borrador, no que
contemplaba ata 4 tributos, e que o goberno actual se propuxo cumplir coa obriga e
sacar unha lei axustada ás necesidades do país e dos seus habitantes, que o canon é
universal e menciona o caso de varias comunidades autónomas que dispoñen dun
marco normativo.
Le parte dun texto legal que segundo dí ía tramitar no Parlamento o bipartito, e polo
que parece que pagou cento cincuenta mil euros, pero que, polo custo electoral que
lles suporía, preferiron que outros cargasen co morto. Comenta que contemplaba ata
catro novo impostos: unha taxa de aducción, unha taxa de depuración, unha taxa de
tratamento e un xuro ecolóxico.

Neste momento volve á sala o Sr. Sisto Edreira.
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O Sr. Parajó dí que a lei do bipartito non contemplaba descontos, por exemplo, para as
familias numerosas, e que existe unha doble moral, xa que agora critican unha lei que
antes impulsaban.

Toma agora a palabra o Sr. Leis e dí que sería un erro grave reproducir o debate do
Parlamento galego, e que o Sr. Parajó está defendendo a Lei de Augas cos
argumentos que lle pasou o Partido Popular. O Sr. Parajó respóndelle que non, e o Sr.
Leis reitera que sí.
O Sr. Leis comenta que éste non é un tema alleo á cidadanía de Teo, porque vai
repercutir moi sensiblemente sobre ela, sobre todo nos sectores máis desfavorecidos,
que esta lei recoñece ós concellos competencia para recadar e que veña aquí esta lei
non é un tema novo, xa que no Pleno do 25.11.10, o PSOE presentou unha moción
pedindo a retirada da lei, cando estaba na fase de discusión parlamentaria, moción que
fora aprobada polo PSOE e o BNG, coa oposición de PP e INTEO.
Opina que é un tema de preocupación xeral, e que lle gustaría que se apoiase, pola
parte negativa que tén, que se trata de mandar desde aquí unha posición testemuñal,
xa que no Parlamento o PP non negociou, nin cos outros grupos, nin coa FEGAMP,
aceptando só dúas cuestións anecdóticas sinaladas polo PSOE, que o resto non se
negociou, a pesares das moitas enmendas presentadas. Segue dicindo que non sabe
se existía o borrador do que falaba o Sr. Parajó, que en caso de existir sería un
borrador, un documento de traballo, e nin sequera un anteproxecto. Manifesta que non
hai que darlle máis voltas, que borradores hai corenta mil, que ás veces se contradín,
pero que o que é certo é que non houbo ningún proxecto enriba da mesa.
Opina que ningún dos presentes é experto neste tema, e que reflexionan contrastando
o estudo da lei, e dí que por parte do grupo socialista non están en desacordo con que
haxa unha Lei de Augas de Galicia, xa que hai un marco legal que obriga: unha
directiva europea e a propia lexislación estatal, pero que non están dacordo con certos
aspectos concretos desta Lei de Augas. Comenta que xa no Parlamento houbo unha
aproximación PSOE-BNG sobre este tema. Opina que ésta non é propiamente unha
Lei de Augas, que tén un claro afán recadatorio, e que hai cantidade de aspectos que
están na directiva marco e non na lei. Entenden que a auga é un recurso público, que
non en toda Galicia hai abundancia de auga, e que é un ben cada vez máis escaso,
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non en cantidade senón en calidade, e que xa non se pode beber en regatos e ás
veces nin en pozos.
Maniféstase en contra da lei, porque participa da idea de que sexa correxida, e que
loxicamente debería ser retirada. Dí que poderían dar datos do INE, de España e
tamén de Galicia. Cando se fala de gratuidade, fálase de gratuidade para aqueles
cidadáns que consuman entre 0 e 2 metros cúbicos por mes, e segundo os datos do
INE, o consumo por persoa/mes en Galicia é de 4,9 metros cúbicos, e que polo tanto é
unha falacia dicir que hai gratuidade, porque polo consumo medio que hai en Galicia
non se pode acoller a esa gratuidade que marca a lei.
Cre que non é unha lei que induza ó aforro da auga, porque os tramos de consumo
máis altos son os que teñen máis bonificación, e que un canon progresivo xa o é na
actualidade.Tamén considera unha falacia que se diga que por primeira vez hai
reduccións para familias numerosas, porque xa na actualidade está contemplada unha
bonificación do 50%.

Menciona o dato de que para unha familia media de 3

compoñentes en Galicia tería ó ano un canon de 61,94, e que en Andalucía sería do
28,13, polo que o de Galicia é un 120% superior.

O Sr. Parajó dille que eses datos son erróneos.

O Sr. Leis continúa dicindo que a lei prevé o uso de todo tipo de augas pero non a
ordenación, e que isto se traduce nun aumento do gravamen ás familias, e parécelle
irónico que isto o faga o PP, que está en contra de toda a suba de impostos.

Toma agora a palabra o Sr. Blanco, e dí que lle parece ben que haxa unhas directrices
do que hai que facer, pero que se grabe ós veciños que teñen pozos, moitos deles
feitos a man, ou ás traídas feitas polos propios veciños, non o ve ben. Opina que a
auga municipal hai que pagala, pero non os pozos de moitos anos. Dí que no segundo
turno afondará máis na súa postura.

O Sr. alcalde manifesta que comparte a postura dos sres. Leis e Blanco, e que él non
vén con argumentarios políticos. Dí que leu tres veces a lei, e que o Sr. Leis deu datos
do INE, e que o Sr. Parajó o que trae é o argumentario político do PP no Parlamento de
Galicia, cando o seu partido é INTEO. Segue dicindo que a lei é a que é, e que dá dúas
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opcións, ou contador ou estimación indirecta, e que él en ningún momento dixo que o
contador ía ser obrigatorio.
Manifesta que os servizos teñen un custo, pero que non está dacordo con grabar ás
vivendas que se fixeron cos aforros e cobrar por algo que non se fixo con cartos
públicos. Dí que o Sr. Parajó fala dun borrador que non foi sequera nin anteproxecto, e
que fala e compara, cando a lei está publicada, que agora o conselleiro fai
manifestacións, pero que a lei é a que é. Opina que quen impulsou esta lei non entende
o rural, e que se fala de normativa europea do ano 2000, cando estamos no 2011.
Segue dicindo que esta lei é a primeira que graba pozos e traídas, que incluso noutros
lugares con problemas de seca non se fixo, e que tén cuestións francamente
mellorables, que se puideran ter resolto de terse atendido as enmendas. Cre que esta
lei se silenciou, e que se se equivocaron, deberon enmendala ou derrogala, que non
vale dicir que algunha das súas partes non se vai aplicar, porque está publicado, e é
unha cuestión de sentido común.
O Sr. Parajó toma a palabra na segunda quenda de intervencións, e dí que non se
pode vender fume, xa que o Sr. alcalde dixo en Lampai que se ía cobrar por pozos e
traídas, e que iso é mentira. O Sr. alcalde respóndelle que iso é o que dí a lei, e o Sr.
Parajó respóndelle que non se vai cobrar. Ó Sr. Leis, dille que falou de que o PP vén
con outro imposto, cando o PSOE está grabando á cidadanía con impostos que afogan,
e dí que coa FEGAMP sí que se falou. O Sr. Leis dí que se falou, pero non se acordou
nada.
O Sr. Parajó continúa dicindo que se falou que en Andalucía a auga é máis barata,
pero que a realidade é que alí crearon outro canon das infraestruturas que non se
especifica, polo que haberá un encarecemento. Menciona que o que máis cobra é
Aragón. Ás palabras do Sr. Blanco respóndelle que se lle dín que non se vai cobrar por
pozos e traídas, por qué anda falando dos pozos e das traídas.
Como conclusión, dí que a administración local non pode desligarse deste tema, que
esta lei mellora os tributos existentes, adaptándose á normativa europea, que un 30%
da poboación pagará menos que agora, e que as familias numerosas terán unha
bonificación do 50%, e que será a segunda máis barata de España. Remata dicindo
que non obriga a poñer contadores, e que sí se consultou cos concellos, pois houbo
tres xuntanzas coa FEGAMP, e que se aforrarán máis de douscentos mil euros ó ano.
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O Sr. Leis toma a palabra e dirixíndose ó Sr. Parajó dille que non diga que a
argumentación é da súa colleita, que é un documento que está no seu dereito de
defender no Pleno, aínda que é do PP. Manifesta que él usa datos fehacientes do INE
referidos a familias de tres membros. Di que o seu grupo entende que ésta é unha lei
con afán recadatorio, con repercusión negativa nos cidadáns, nunha época xa mala de
por sí, dada a actual coxuntura económica.
Pensa que é unha lei que que non responde á normativa europea, xa que tén eivas, e
esquecementos importantes, e que non tén en conta a realidade de Galicia, xa que non
hai ordenación das augas e ignora o tema dos pozos e traídas.
Remata dicindo que ignora a autonomía local, xa que ninguna das suxestións foi
aceptada, polo que dá o mesmo que houbera xuntanzas, e dí que o voto do seu grupo
vai ser positivo.

O Sr. Blanco reitera que está en contra de que graben a pozos e traídas, e que agarda
que non graben máis ós vecinos. Dí que él persoalmente se vai abster e que vai dar
liberdade de voto ó seu grupo.
Neste momento abandona a sala a Sra. Barros Rodríguez

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
10 votos a favor (6 do BNG e 4 do PSdeG-PSOE), 1 en contra (de INTEO) e 5
abstencións (do PP), acorda:
Solicitar á Xunta de Galiza a derrogación da Lei de Augas 9/2010 dándolle
traslado do contido desta moción ao organismo de Augas de Galicia.

3.- DICTAME 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.

O Sr. Leis dá conta da moción do seu grupo de 02/12/2010 (rex. entrada nº 11587, de
02/12/2010) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de presidencia de 23/12/2010:
“MOCIÓN QUE PRESENTA A CONSIDERACIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN
MUNICIPAL O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Alexandre Leis Carlés, AO
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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 do concelleiro responsable das áreas
de Economía e Facenda e Persoal, don Martiño Noriega Sánchez
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
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 concelleiro responsable das áreas de
Economía e Facenda, Seguridade e Persoal e Réxime interior, don Martiño Noriega
Sánchez co fin de dar conta da súa xestión nas devanditas áreas de goberno.
2. En concreto, na área de Economía e Facenda solicitamos a comparecencia para que o
concelleiro responsable deste eido dea contas ao Pleno do grao de cumprimento dos
orzamentos municipais 2010.
3. 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.”

Neste momento volve a entrar na sala a Sra. Barros Rodríguez.
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O Sr. Leis dí que presentaron esta moción porque entenden que hai unha serie de
cuestións nas áreas que se mencionan na moción que é conveniente clarificar, e que
coincide que esas áreas están directamente vinculadas ó sr. alcalde, e pide que a
comparecencia se faga no vindeiro pleno ordinario, ou nun extraordinario.

O Sr. Parajó manifesta que non tén nada que dicir.

O Sr. Blanco dí que non sabe para que vai valer isto, pero que o Sr. Leis se empeñou.

O Sr. alcalde dí que o seu grupo é favorable á proposta, en liña de manter un criterio de
transparencia e de dar conta da xestión realizada.
Dí que estas áreas as tén dentro da carteira de competencia directa, e que él non é
concelleiro. Pero manifesta que non vai usar ese subterfuxio de fuxida porque non tén
nada que ocultar. Segue dicindo que son áreas moi extensas, e que se hai algún
interese nalgo en concreto, se lle traslade, para ordear o acceso á documentación e a
aquelas cuestións ás que queren que se lle dea resposta.
Remata esta quenda dicindo que a directriz era de darlles a documentación desde
Intervención, pero que a interventora está de baixa.

O Sr. Leis toma a palabra e di que xa que a proposta vai adiante, non tén nada máis
que dicir, que se acota na moción ós orzamentos de 2010 pero que pode falar do que
queira, que as divisións de área son do propio grupo de goberno, e que o grupo
socialista o que quere é ver comparecer á persoa que tén estas responsabilidades, e
neste caso hai coincidencia de que é o alcalde.

O Sr. Parajó manifesta que non ten nada que engadir, ó igual que o Sr. Blanco.

O sr. alcalde dí que se vén de aprobar a Conta Xeral do 2009, e se poden respostar
cuestións concretas, pero que datos do peche do orzamento non hai porque se acaba
de debater a Conta Xeral 2009.

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 de IN-TEO), acorda:
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1. Solicitar a comparecencia diante do Pleno da concelleiro responsable das
áreas de Economía e Facenda, Seguridade e Persoal e Réxime interior, don
Martiño Noriega Sánchez co fin de dar conta da súa xestión nas devanditas
áreas de goberno.
2. En concreto, na área de Economía e Facenda solicitamos a comparecencia
para que o concelleiro responsable deste eido dea contas ao Pleno do grao de
cumprimento dos orzamentos municipais 2010.
3. 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.
4.- MOCIÓNS
Antes de entrar no punto cuarto 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 xa anuncia que o seu grupo tén unha.

O Sr. Leis dí 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 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 de xuntanza urxente da Xunta Local de Seguridade para tratar o
problema derivado da vaga de roubos que asola o noso concello e elaboración dun Plan
municipal integral de actuación en seguridade pública.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Con data 25/06/2008, o Pleno da Corporación de Teo aprobou unha moción presentada polo
Grupo Municipal Socialista sobre a elaboración dun Plan municipal integral de actuación en
seguridade pública que, por razóns para nós descoñecidas, nunca se executou.
Na exposición de motivos daquela moción presentabamos o noso argumentario sobre a
necesidade de incorporar as políticas de seguridade na axenda de prioridades do goberno
municipal. A vaga de roubos que asola o noso concello na actualidade pon de actualidade a
necesidade de encarar o problema dende unha perspectiva global, independentemente da
urxencia de abordar o problema inmediato que se nos presenta a partir da actuación
coordinada das forzas e corpos de seguridade.
A seguridade cidadá é un dos valores propios da sociedade do benestar e un presuposto
fundamental para o exercicio da liberdade e dos dereitos da cidadanía.
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Ningún cidadán, independentemente da súa condición social, sexual, relixiosa, ou da súa
adscrición territorial pode quedar privado ou menoscabado do seu dereito a sentirse seguro,
que é tanto como dicir, sentirse libre.
A garantía da seguridade cidadá para o exercicio dos dereitos e liberdades ha de ser un dos
obxectivos prioritarios das sociedades democráticas avanzadas.
O artigo 17 da vixente Constitución española consagra o dereito á liberdade e á seguridade dos
cidadáns como un dos dereitos fundamentais asociado ás liberdades públicas. E o artigo 104
do mesmo texto constitucional encoméndalle ás forzas e corpos de seguridade a protección do
libre exercicio dos dereitos e liberdades e a garantía da seguridade cidadá.
Pola súa parte, a Lei reguladora das bases de réxime local (Lei 7/1985), no seu artigo 25.2 e
a Lei da Administración Local de Galicia (Lei 5/1997 de 22 de xullo), no seu artigo 80.2
recoñecen como competencia municipal nos termos da lexislación do Estado e da Comunidade
Autónoma “a seguridade en lugares públicos”.
A Lei orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de forzas e corpos de seguridade que se
fundamenta no artigo 104 da Constitución española, no seu preámbulo recolle a posibilidade de
“constituír xuntas de seguridade nos municipios que dispoñan de corpos de policía propios,
para harmonizar a súa actuación e a dos corpos e forzas de seguridade do Estado, como
mecanismo complementario de cooperación operativa”.
Por último, a través do Real Decreto 1087/2010, de 3 de setembro aprobouse o Regulamento
que regula as xuntas locais de seguridade.
A política de seguridade cidadá que os socialistas de Teo propugnamos para o noso concello
ha centrar os seus esforzos na atención prioritaria ás políticas de prevención sen descartar, por
suposto, as medidas estritamente policiais, impulsando políticas de solidariedade e integración
social para combater a marxinalidade e previr a delincuencia e dando resposta, de maneira
integral, á complexidade desta problemática a través dun Plan integral de actuación no que
participen activamente as forzas e corpos de seguridade, especialmente a Policía Local, os
departamentos municipais de Servizos Sociais, Muller, Xuventude, Urbanismo, etc. e a propia
sociedade civil.
Aínda que o problema de seguridade cidadá no noso termo municipal non acadou ata o de
agora niveis alarmantes, si é certo que nos últimos tempos incrementouse a preocupación
cidadá por este asunto diante da vaga de roubos en vivendas unifamiliares e establecementos
comerciais.
Cómpre, pois, que o Concello de Teo reforce o seu papel neste eido da seguridade cidadá
facendo uso das prerrogativas e competencias que lle confire a lei, por moi limitadas que estas
sexan, como certamente son, sobre todo no que a recursos económicos e materiais se refire.
A política de seguridade cidadá, dende o noso punto de vista hase fundamentar nestes tres
eixes vertebradores:
• A coordinación das forzas de seguridade. Nesa liña un dos mecanismos formais do
que dispoñen os concellos para garantir maiores cotas de seguridade aos seus
concidadáns son as xuntas locais de seguridade que se contemplan no artigo 54 da
Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, das forzas e corpos de seguridade. De acordo
con este texto legal a Xunta Local de Seguridade sería o órgano competente para
establecer as formas e procedementos de colaboración entre os Corpos e Forzas de
Seguridade do Estado e a Policía Local no ámbito territorial municipal.
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•

A participación da sociedade civil. Como medida complementaria á anterior sería
indispensable a creación dun Consello Local de Seguridade como organismo de
participación cidadán integrado por persoas cualificadas e representantes dos
colectivos sociais, gremiais, profesionais, etc., interesados en contribuír activamente na
tarefa da seguridade pública nas súas diversas manifestacións.

•

Partir, en todo caso, dunha concepción integral das políticas de seguridade onde,
ademais das actuacións estritamente policiais, a prevención da delincuencia sexa o
factor angular destas políticas.

Por outra banda, o Pleno da Corporación de Teo, con data 26/03/2008 aprobou a creación da
Xunta Local de Seguridade, organismo que, ademais da competencia xenérica de establecer
as formas e procedementos de colaboración entre os membros das Forzas e Corpos de
Seguridade no ámbito territorial local, ten, asemade, entre outras, as seguintes competencias
segundo o Real Decreto 1087/2010, de 3 de setembro que aprobou o Regulamento que regula
as Xuntas Locais de Seguridade:
•

“analizar e valorar a situación da seguridade cidadá no municipio.”

•

“elaborar o Plan local de seguridade e impulsar a elaboración de plans
conxuntos de seguridade cidadá e de seguridade viaria.”

•

Propoñer as prioridades de actuación, as accións conxuntas e as campañas de
prevención que contribúan á mellora da seguridade cidadá e da seguridade
viaria.”

Cos datos que obran, este grupo municipal non ten coñecemento fundado en que esta Xunta
Local de Seguridade se reunira algunha vez e moito menos de que exista xa un Plan municipal
de seguridade elaborado por ese organismo.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:
Porén, tendo en conta o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista de Teo, somete a
consideración do Pleno a seguinte proposta de resolución:
1. Proceder á constitución formal da Xunta Local de Seguridade e analizar con carácter de
urxencia a situación actual en materia de seguridade cidadá.
2. Unha vez constituída esta Xunta Local deberase aprobar no seo da mesma un primeiro
Plan Local de Seguridade, centrada na coordinación operativa das forzas policiais e que
inclúa programas de actuación que teñan como obxectivo desenvolver a actuación
policial conxunta e planificada dos corpos de seguridade existentes no noso termo
municipal (Policía Municipal e Garda Civil).
3. Elaboración, por parte do goberno municipal, dun borrador de Plan integral de
actuación para previr a delincuencia e mellorar a convivencia cidadá para someter
a aprobación do Pleno antes de que remate a presente lexislatura. Como xa se dixo na
exposición de motivos na elaboración deste Plan débense involucrar os servizos de
Policía Local e os departamentos municipais de Servizos Sociais, Muller, Xuventude,
Urbanismo, etc. e faríase necesario tomar unha serie de medidas puntuais entre as que
se atoparían:
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•
•
•
•
•
•

Aprobación dunha nova Ordenanza de convivencia cidadá para establecer os
dereitos e deberes veciñais e o réxime disciplinario e sancionador en relación
coa convivencia e o uso dos espazos públicos.
Programas contra a violencia de xénero.
Programas integrais de seguridade no contorno dos centros escolares co fin de
mellorar a convivencia e a seguridade nestes.
Programas contra o vandalismo e a degradación urbana co obxectivo de previr e
combater condutas antisociais.
Actividades de ocio xuvenil alternativo contra o abuso do alcol e as drogas.
Programas que favorezan a integración do colectivo de inmigrantes, cada vez
máis numeroso no noso concello, así como a promoción de políticas de
igualdade, etc..

4. Levar ao vindeiro Pleno ordinario da Corporación o proxecto de Regulamento de
organización e funcionamento da xunta local de seguridade de Teo para que,
previo ditame da comisión informativa pertinente, sexa aprobado pola Corporación.
5. Creación do Consello Local de Seguridade antes do mes de novembro do presente
ano como organismo de participación cidadán integrado por persoas cualificadas e
representantes dos colectivos sociais, gremiais, profesionais, etc., interesados en
contribuír activamente na tarefa da seguridade pública nas súas diversas
manifestacións.
6. Darlle prioridade na convocatoria de prazas (Oferta Pública de Emprego) para o 2011 á
ampliación do cadro de persoal da Policía Local para dar cumprimento (antes de
que remate o presente ano) á recomendación de expertos e organismos competentes
en materia de seguridade que establece unha ratio de polo menos un policía local por
cada 1000 habitantes, que no caso do Concello de Teo suporía pasar dos 9 actuais aos
19 que se derivan da actual poboación do noso municipio (xa na resolución plenaria
aprobada o 25/06/2008, a instancias do Grupo Socialista, se marcaba ese obxectivo
para “antes de finais de 2010”. Naturalmente este acordo non foi cumprido polo goberno
municipal.”.

O Sr. Leis comeza lembrando que hai dous acordos plenarios relativos á Xunta Local
de Seguridade; o do 26 de marzo de 2008, que é o acordo de creación e que non se
executou. Dí que existe unha situación de alarma social, e cre importante que a Xunta
Local de Seguridade se reúna e trate de tranquilizar á cidadanía e se acaden
resultados prácticos dentro de pouco.
O outro acordo é do Pleno do 25 de xuño de 2008, aprobado cos votos do PSdeGPSOE e INTEO no que se pedía un Plan integral de seguridade pública: a Xunta Local
de Seguridade, o Plan Local de Seguridade e un Plan integral de actuación para previr
a delincuencia.
Segue dicindo que desde setembro hai un regulamento sobre a Xunta Local de
Seguridade, e que hai que formar o Consello local de seguridade e darle prioridade á
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ampliación da Policía Local na OEP 2011, xa que debería haber un policía por cada
mil habitantes, polo que deberían ser dezanove e son nove.

Sometida a votación a urxencia da moción, o Pleno
unanimidade, acorda

da Corporación, por

aprobar dita urxencia, e que se proceda ao debate e

posterior votación da moción.

A continuación, realízase un receso de cinco minutos.

Reanudada a sesión, o Sr. Leis dí que xa antes do receso se manifestou sobre a
moción, polo que considera xa feita a súa defensa.

O Sr. Parajó toma a palabra e pregunta se isto vai evitar que haxa roubos, porque se
están a producir gran cantidade de roubos, que aínda entraron onte no Restaurante
San Martiño. Dí que non sabe se con esa xuntanza se vai acabar con esto ou terán que
vixiar máis a policía local e a garda civil, pero que non ten inconvinte nesta proposta.

O Sr. Blanco dí que o seu grupo está dacordo.

O Sr. alcalde dí que efectivamente existe un novo regulamento, e que no seu momento
se aprobou e se debatiu unha iniciativa sobre os integrantes da Xunta Local de
Seguridade, que a propia Delegación do Goberno trasladara que era un tema non
suficientemente desenvolto. Segue dicindo que agora o decreto deixa as cousas claras
e especifica as logoas que existían sobre a constitución, composición, competencias e
funcionamento das Xuntas Locais de Seguridade, enchendo o baleiro existente.
Manifesta que o acordo que se adoptou no seu momento non se axusta ó regulamento,
sobre a presenza dos membros, e hai que adaptarse ó que manda o novo regulamento.
En canto ó que manifestou o Sr. Parajó, dí que non están tranquilos, que están
traballando coa policía local e a garda civil. Segue dicindo que ésta non é a primeira
oleada de roubos, e que existe boa coordinación entre os corpos de seguridade, con
métodos que xa funcionaron noutras ocasións, que estes días houbo xuntanzas de
seguemento e que se implicou a máis de trinta efectivos e se movilizou tamén a
efectivos doutros lugares. Opina que esta coordinación non é incompatible coa
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creación da Xunta Local de Seguridade, e que farán a solicitude á Delegación do
Goberno. O único problema que ve é o de adoptar acordos que non se axustan ó novo
regulamento, e que, en canto ó das prazas de policías locais, hai o compromiso de seis
novas, unha delas de mobilidade, polo que así se andará perto da ratio.

O Sr. Blanco pide que se faga unha moción conxunta ó respecto de tódolos grupos.

O Sr. Leis, contestándolle ó Sr. Parajó sobre se así se van a evitar os roubos, dí que
éste é un problema que afecta a bastantes concellos, e que é certo que ó noso
especialmente, e cre que é convinte dar unha resposta como goberno e como
corporación, unha resposta cunha doble dirección, que posibilite a máxima
coordinación, que de seguro xa se está a dar, pero que dea traslado ás inquedanzas e
tranquilice á cidadanía, porque a desinformación crea alarma social. Segue dicindo
que, por outra banda, a problemática da delincuencia é moi complexa, e precisa de
adoptar un grande abano de medidas, facendo xa unha reflexión máis ampla do que
significa a seguridade.
Móstrase disposto a substituir o punto primeiro, pero que os outros puntos son
practicamente os que se aprobaran no Pleno de xuño de 2008, que o que se fixo foi
adaptar o da OEP da Policía Local a 2011.
Manifesta que o acordo de xuño de 2008 é legal, e que a pesares de que desde
setembro de 2010 hai un regulamento, isto é compatible coa nova normativa, que para
eles é válido, que xa aproveitaron para aplicar o acordo de xuño de 2008 para elaborar
o Plan integral de seguridade porque é moi amplo, abrangue moitos campos e parte do
concepto do que eles entenden por seguridade, que xa se expresou na moción.
Opina que agora hai un problema que hai que solventar con actuacións policiais, pero
que hai que ir máis alá, con temas como a violencia de xénero, o abuso das drogas, o
vandalismo, etc.
Considera imprencindible que haxa servizo nocturno na policía local, e que tamén o é
que se amplíe a plantilla.
Lembra que a seguridade é un dereito recoñecido na Constitución e asociado ás
liberdades fundamentais, que os de esquerdas ás veces falaban de que a represión
policial non ía con eles, pero que o seu grupo cre que a seguridade é unha prioridade e
un dereito.
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Reitera que están dispostos a substituir o punto primeiro e manter os outros.

O Sr. Parajó móstrase extrañado de que, despois de sair onte na prensa que o PSOE
ía presentar esta moción, agora haxa dúas, porque o novo regulamento é de setembro,
e móstrase de acordo coa moción.

O Sr. Blanco dí que no seu momento se aprobou esto por unanimidade, e que se agora
aparece un novo regulamento con todo explicado, haberá que chegar a un acordo e
unificar. Pide consenso para facer unha moción conxunta e móstrase dacordo con que
haxa Xunta Local de Seguridade e medios para garantir a seguridade dos veciños.

O Sr. alcalde dí que este asunto se prolongou no tempo pola necesidade de contar
cunha normativa marco, que chegou agora co regulamento, e que todos están dacordo
con crear a Xunta Local de Seguridade. En canto á plantilla da policía local, dí que con
quince axentes sí que se poderían facer noites, e que é de agradecer a labor da garda
civil do Milladoiro, e móstrase dacordo co Sr. Leis en que a seguridade non é unha
cuestión unidireccional.
O Sr. Sisto pide que as súas palabras se interpreten desde un punto de vista de
colaboración, porque o seu grupo participa dunha gran cantidade de cousas que dí o
PSOE, e que efectivamente, o punto 1º podería ser substituído. En canto ó punto 2º,
considera que o concello só é unha parte da Xunta Local de Seguridade, e polo tanto
non é quen de dicirlle o que tén que facer. Referente ó punto 3º, de aprobación dunha
ordenanza cidadá, dí que xa a corporación mostrou reticencias. Cre que o punto 4º non
tén sentido, xa que hai un regulamento publicado. O Sr. Leis dí que non hai problema
en retirar o punto 4º.
Con respecto ó punto 5º, o Sr. Sisto dí que as forzas de seguridade do Estado e as
autonómicas teñen algo que facer, que non vai ir a Corporación Local a impartir
doctrina, que unha participación nese Consello Local é das forzas de seguridade, e que
debe ser a propia Xunta Local a que estableza eses mecanismos de colaboración
cidadá.
En canto ó punto 6º, non ve problema. Remata dicindo que están todos dacordo en
constituir a Xunta Local de Seguridade e en aumentar a plantilla da policía local, pero
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que non se pode entrar en cuestións nas que xa entra o regulamento, que o Pleno o
que tén que facer é instar á alcaldía para iniciar os trámites da creación.

O Sr. alcalde dí que prefire unha moción que se axuste ó regulamento, e non marcar o
traballo da Xunta Local de Seguridade.
O Sr. Leis manifesta que todo isto xa estaba aprobado polo Pleno, e que só se está
recordando que se execute o acordo plenario de xuño de 2008. Dí que aceptan
incorporar o primeiro punto da moción que presenta o BNG tamén por vía de urxencia,
pero que o resto está aprobado, cos votos a favor do PSOE e INTEO e as abstencións
de PP e BNG. Manifesta que na composición non se van meter, pero que o que están
dicindo é que é fundamental a colaboración veciñal, e que tén que haber profesionais
do sector e do tecido veciñal e social.
Dí que existe a opción de votar as dúas mocións, pero que é compatible facer unha, xa
que aceptan o punto 1º do BNG e eliminan o punto 4º da súa, pero que seguirán
mantendo os puntos 2º, 3º, 5º e 6º.

O Sr. alcalde manifesta que prefire non vincular co voto competencias que son da
Xunta Local de Seguridade. Entende que é prioritario poñer en funcionamento a Xunta,
tamén o Consello e o tema das prazas, pero que non pode marcárselles a cuestión
competencial, cando o concello só é unha parte. Agradece o esforzó por chegar a un
consenso, e anuncia a abstención do seu grupo, xa que non se queren vincular co voto,
estando dacordo coa cuestión de fondo.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
11 votos a favor (4 do PSdeG-PSOE, 6 do PP e 1 de INTEO) e 6 abstencións (do
BNG), acorda:
1. Proceder á constitución formal da Xunta Local de Seguridade e analizar
con carácter de urxencia a situación actual en materia de seguridade
cidadá.
2. Unha vez constituída esta Xunta Local deberase aprobar no seo da mesma
un primeiro Plan Local de Seguridade, centrada na coordinación operativa
das forzas policiais e que inclúa programas de actuación que teñan como
obxectivo desenvolver a actuación policial conxunta e planificada dos
corpos de seguridade existentes no noso termo municipal (Policía
Municipal e Garda Civil).
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3. Elaboración, por parte do goberno municipal, dun borrador de Plan integral
de actuación para previr a delincuencia e mellorar a convivencia cidadá
para someter a aprobación do Pleno antes de que remate a presente
lexislatura. Como xa se dixo na exposición de motivos na elaboración
deste Plan débense involucrar os servizos de Policía Local e os
departamentos municipais de Servizos Sociais, Muller, Xuventude,
Urbanismo, etc. e faríase necesario tomar unha serie de medidas puntuais
entre as que se atoparían:
•

•
•
•
•
•

Aprobación dunha nova Ordenanza de convivencia cidadá para
establecer os dereitos e deberes veciñais e o réxime disciplinario e
sancionador en relación coa convivencia e o uso dos espazos
públicos.
Programas contra a violencia de xénero.
Programas integrais de seguridade no contorno dos centros
escolares co fin de mellorar a convivencia e a seguridade nestes.
Programas contra o vandalismo e a degradación urbana co
obxectivo de previr e combater condutas antisociais.
Actividades de ocio xuvenil alternativo contra o abuso do alcol e as
drogas.
Programas que favorezan a integración do colectivo de inmigrantes,
cada vez máis numeroso no noso concello, así como a promoción de
políticas de igualdade, etc..

4. Levar ao vindeiro Pleno ordinario da Corporación o proxecto de
Regulamento de organización e funcionamento da xunta local de
seguridade de Teo para que, previo ditame da comisión informativa
pertinente, sexa aprobado pola Corporación.
5. Creación do Consello Local de Seguridade antes do mes de novembro do
presente ano como organismo de participación cidadán integrado por
persoas cualificadas e representantes dos colectivos sociais, gremiais,
profesionais, etc., interesados en contribuír activamente na tarefa da
seguridade pública nas súas diversas manifestacións.
Darlle prioridade na convocatoria de prazas (Oferta Pública de Emprego) para o
2011 á ampliación do cadro de persoal da Policía Local para dar cumprimento
(antes de que remate o presente ano) á recomendación de expertos e organismos
competentes en materia de seguridade que establece unha ratio de polo menos
un policía local por cada 1000 habitantes, que no caso do Concello de Teo
suporía pasar dos 9 actuais aos 19 que se derivan da actual poboación do noso
municipio (xa na resolución plenaria aprobada o 25/06/2008, a instancias do
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Grupo Socialista, se marcaba ese obxectivo para “antes de finais de 2010”.
Naturalmente este acordo non foi cumprido polo goberno municipal.

A continuación, dase conta da moción de urxencia do BNG, que se entrega aos
concelleiros asistentes, e que literalmente transcrita di:
“
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DEBATER POR VÍA DE URXENCIA NO
PLENO ORDINARIO DE XANEIRO DO 2011 SOBRE A CONSTITUCIÓN DA XUNTA LOCAL DE
SEGURIDADE

1. Tendo en conta a vontade expresada pola corporación no ano 2008 de constituír a Xunta
local de Seguridade.
2. Considerando que 21 de Setembro do 2010 aparece publicado no BOE o Real Decreto
1087/2010 do 3 de Setembro polo que se aproba o Regulamento que regula as xuntas locais
de seguridade.
3. Valorando que no devandito Regulamento especifícase o Obxecto, Concepto,
Constitución,Competencias, Composición, Réxime de Funcionamento, Atribucións do
presidente, funcións do secretario, convocatorias e realizacións de sesións, deberes dos
membros, órganos de asesoramento, participación cidadá e comisións de coordinación policial
das Xuntas locais de seguridade.
4. Entendendo que o citado Regulamento colisiona co acordo plenario adoptado por entón
sobre todo no que respecta á composición da Xunta local de seguridade.
5. Reflectindo que o acordo da constitución da Xunta local de seguridade levarase a cabo
según recolle o punto dous do artigo terceiro do devandito regulamento “mediante acordo do
alcalde do municipio e do delegado do Goberno na comunidade autónoma ou, de ser o caso,
por delegación deste, do Subdelegado do Goberno na provincia, por iniciativa de calquera das
ditas autoridades” formalizándose a acta de constitución correspondente.

O GRUPO MUNICIPAL DO BNG PROPÓN Ó PLENO O SEGUINTE ACORDO:

1. Instar ao señor Alcalde para que dentro das súas competencias inicie a solicitude
de constitución da Xunta local de seguridade diante da Delegación de goberno,
adaptándose o funcionamento da mesma ao Real Decreto 1087/2919 do 3 de
Setembro polo que se aproba o Regulamento que regula as Xuntas locais de
seguridade.”.

Sometida a votación a urxencia da moción, o Pleno
unanimidade, acorda

da Corporación, por

aprobar dita urxencia, e que se proceda ao debate e

posterior votación da moción.
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A continuación dase por debatida a moción co debate da moción anterior, polo que se
e pasa pasa directamente á votación da mesma.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade, acorda:
Instar ao señor Alcalde para que dentro das súas competencias inicie a solicitude
de constitución da Xunta local de seguridade diante da Delegación de goberno,
adaptándose o funcionamento da mesma ao Real Decreto 1087/2919 do 3 de
Setembro polo que se aproba o Regulamento que regula as Xuntas locais de
seguridade.

5.- ROGOS E PREGUNTAS
O sr. Parajó dí que non ten ningunha pregunta nin rogo que facer.

A Sra. Riveiro toma a palabra e:
1.- Pregunta quen custodia as grabacións dos plenos e a quen se lle facilitan. O sr.
alcalde respóndelle que non existe custodia, que o pleno é un acto público, e que
calquera pode grabar. A Sra. Riveiro dí que fan esta pregunta porque ós grupos
políticos a teñen no pleno seguinte, ou sexa, un mes despois, e que como pode ser que
o pleno do 29 de decembro apareza colgado o día despois nun blog. O sr. Alcalde
respóndelle que se queren que se lles dea con máis celeridade, se intentará, e que se
colga na intranet municipal, á que os grupos políticos teñen acceso. A Sra. Riveiro dí
que ó día seguinte do pleno aparecen partes en blogs, e o Sr. alcalde coméntalle que
non hai un impediento legal, e se quere a grabación con máis celeridade, se lle dará,
pero reitéralle que hai xornalistas, e que éste é un acto público, e que se mañán
calquera cámara quere publicar as imaxes pode, igual que o son.

2.- Dí que están a observar un uso partidista da web municipal, e exemplifica que do
pleno pasado aparece colgada a comparecencia da Sra. Hermida e que parece que se
omiten as de outros grupos. O Sr. Alcalde respóndelle que iso é unha opinión, que él
non comparte. A Sra. Riveiro continúa dicindo que pasa o mesmo no xornal municipal,
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que se fai así, agora tamén na web. O Sr. Alcalde dille que esa é unha opinión dela,
unha opinión sesgada, que non comparte, que os debates non se colgan, e que a sra.
Ribeiro dá unha opinión sesgada, que xa houbo un conflicto coa comisión de garantías
electorais, que manifestou que non era partidista.
3.- A sra. Riveiro fala dun debate que tiveron fai unhas comisións, e que o sr. Alcalde a
sorprende, porque na anterior folga xeral o BNG presentou unha moción de apoio á
mesma, que debía ser máis importante ca de agora, porque coincidía cun pleno, e
nesta nin sequera hai moción. Daquela o sr. alcalde lles dixo que non era unha
cuestión partidista, e agora non o sabe, tén as súas dúbidas, como as tiña nese
momento. O sr. alcalde respóndelle que en Santiago trasladaron agora o Pleno, en
Ames non, cada un facendo uso da súa autonomía local, e que o BNG como
organización trasladou o seu apoio á folga.

Toma a continuación a palabra o Sr. Leis, e:
1.- Dí que a comisión de garantías electorais se refiriu ó proceso electoral, pero que
ese xornal do que falaban se publica vulnerando o acordo plenario de constituir unha
comisión de control, para controlar tódalas publicacións que se fan con cartos públicos,
e que na web se se publica, que se publique todo, e non só as intervencións dun
membro do grupo de goberno. O Sr. alcalde respóndelle que non vai entrar na
polémica, pero que sí houbo un pronunciamento sobre o xornal na comisión de
garantías, e que non entende cal é o problema do audio. O Sr. Leis respóndelle que o
Pleno do 29 que rematou ás 12 da noite apareceu colgado nun blog o día 31. O Sr.
alcalde dille que, sigue sen entender cal é o problema, ó ser unha sesión pública,
existen uns requisitos de transparencia e solvencia profesional, que o blog en cuestión
estea identificado persoalmente, e que o blog do que fala é dun xornalista coñecido, e
de moitos anos. O Sr. Leis dí que esa persoa non exerce de xornalista.
2.- Manifesta que en varios medios de comunicación se publicou unha nota oficial do
goberno de Teo, na que se valora moi positivamente as actuacións da unidade
urbanística que investiga o urbanismo do concello. Dí que o grupo socialista, ante a
preocupación de cidadáns que non saben se están entre os investigados, se a súa
vivenda está nesa situación, pide un pleno extraordinario, para que o expliquen. O Sr.
alcalde respóndelle que hai un escrito que entrou por rexistro da unidade de delitos
urbanísticos da garda civil e que hai unha investigación, e que sería moi imprudente
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pola súa parte ir máis alá. Opina que non é de interese dun pleno, pero que se o Sr.
Leis quere un pleno sobre este tema, sabe cales son as canles para convocalo. Faille
un convite a aclararlle o que queira, por él mesmo ou polo concelleiro de urbanismo, e
que a solicitude de fiscalía é de tal calado, que vai desde o ano 2007. Dí que se o tema
crease alarma, valoraríase a posibilidade doutras medidas. O Sr. Leis le o titular que
aparece na web e dí que non é moi afortunado, xa que non lle parece moi acertado que
un goberno municipal se felicite pola apertura dunhas dilixencias. Opina que hai
información privada coa que hai que ser discretos, pero que hai temas que afectan ós
veciños, que queren saber se están afectados ou non, e xa que o grupo de goberno
sacou a nota de prensa, cal é o inconveniente. O Sr. Alcalde dille que as posicións xa
están claras, e que foron contestadas incluso por escrito.
3.- Pregunta polos reparos de intervención polos que xa preguntara. O sr. alcalde
respóndelle que están pendentes de que veña a interventora. Dí que llos pediron en
setembro ou outubro, e que o Sr. alcalde en dúas cartas negoulles esa posibilidade,
que a ver se se recupera a sra. Interventora e teñen posibilidade de velos.
4.- Dí que nas dacións de conta das resolución da alcaldía viron a prórroga do
orzamento municipal. O sr. alcalde dí que, independentemente de que haxa novo
orzamento ou non, de que haxa vontade política ou non, o 31 de decembro por lei hai
que prorrogar o orzamento en vigor. O sr. Leis pregúntalle se tén vontade de manter a
prórroga do orzamento nesta lexislatura. O sr. Alcalde respóndelle que non vai repetir
os argumentos, que ámbolos dous xa fixeron posicionamentos políticos.
5.-Pregunta se se ten coñecemento de que algunha empresa supostamente encargada
polo goberno municipal empezou a facer traballos sobre desenvolvemento de
polígonos industriais. O sr. alcalde respóndelle que non, que non hai ningún contrato
con ningunha empresa, e pide que conste que calquera que faga iso está
desautorizado, que aínda se está a definir o modelo de xestión que se quere para o
desenvolvemento industrial. O sr. Leis dí que souberon que houbo contacto con
empresarios por parte dalgunha empresa, falando de tipos de parcelas, de metros, e
que ían en nome do grupo de goberno. O sr. alcalde pide que conste en acta que non
representan a posición institucional en ningún momento.
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Toma a palabra o Sr. Rama, e:
1.- Dí que fai uns meses xa comentou o estado dunha pista en Feros, onda a casa de
Caramés, e quere saber que se vai facer, porque hai que arranxala ou pechala. O sr.
Fernández respóndelle que se trata dunha pista forestal deteriorada polo paso de
camións, e que haberá que tomar medidas para que sexa transitable, incluso a pé.

O Sr. Leis dí que quere rematar preguntando cal é a valoración do sr. alcalde e do
equipo de goberno sobre a postura da Dirección Xeral de Administración Local a raíz
das denuncias do PSOE. O sr. alcalde respóndelle que xa se fixo pública, que
contestaron que o director xeral non era competente na materia, que a contestación
non é rigurosa, que se fixo unha lectura política. Opina que se extralimitaron, que un
director xeral pode pedir explicacións sobre un tema concreto, pero que non o fai.
Pensa que se fixo un uso partidista da Dirección Xeral, e manifesta que pediron amparo
á FEGAMP. O sr. Leis dí que ó sr. alcalde non lle pareceu partidista cando o sr. Blanco
sendo alcalde fixo algo parecido e houbo informe de Alfonso Rueda, cun ditame moi
parecido, e que ó sr. Alcalde non lle pareceu que se extralimitara. O sr. alcalde
respóndelle que cando o Sr. Leis queira comparan os informes, e que o que lle
trasladou a él xa llo trasladou tamén á Dirección Xeral, e reitera que pediron amparo á
FEGAMP. O sr. Leis pregúntalle se nesa decisión pesou o uso partidista e a suposta
condición do pasado político do director xeral, e o Sr. alcalde respóndelle que se fixo un
uso partidista, unha lectura política e preelectoral dun proceso aberto fai un ano.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas 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 acctal

Martiño Noriega Sánchez

Mª Elena Méndez Buela
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A C T A 3/2011
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 23 FEBREIRO DE 2011 –

Na Casa do Concello, a vinte e tres de febreiro de dous mil once, 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. Alexandre Leis Carlés
D. Carlos Rego Jorge
D.ª Sandra Riveiro Carro
D. Manuel José Rama Lesta
D. F. Manuel Parajó Liñares
Non asisten, previa excusa:
D.ª Sara Josefina Currás Rey
D. Manuel Mata Iglesias
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Secretaria Xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora Acctal.:
D.ª M.ª Pilar Sueiro Castro

ORDE DO DÍA
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 29.12.2010 E 13.01.2011.
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 32/11 Á 85/11).
3.-DITAME

DA

MOCIÓN

DO

PSdeG-PSOE

SOBRE

PROPOSTA

DE

COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DA CORPORACIÓN DO CONCELLEIRO
RESPONSABLE DA ÁREA DE URBANISMO D. RAFAEL SISTO EDREIRA.
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CREACIÓN DA MESA LOCAL DE
COMERCIO.
5.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA A PRIVATIZACIÓN DAS CAIXAS DE
AFORRO.
6.- COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO CONCELLEIRO RESPONSABLE
DAS ÁREAS DE ECONOMÍA E FACENDA E PERSOAL D. MARTIÑO NORIEGA
SÁNCHEZ.
7.- MOCIÓNS.
8.- 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:

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 29.12.2010 E 13.01.2011.
Acta da sesión ordinaria do día 29 de decembro 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 29/12/10.
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Intervén a concelleira do PP, Sra. Barros, quen di que hai un erro na acta xa que ao
recollerse os asistentes á sesión, figura ela, cando realmente non aistiu, e recóllese a
ausencia da Sra. Currás, cando esta sí que asistiu.

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por
unanimidade dos presentes, a acta do 29/12/2010, coa corección advertida.

Acta da sesión extraordinaria do día 13 de xaneiro de 2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 13/01/11.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade dos presentes.

2.-DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 32/11 Á 85/11).
O Sr. alcalde da conta das Resolucións da alcaldía dictadas dende o día 21 de xaneiro
ata o 17 de febreiro de 2011, que comprenden os números 32 ao 85, 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

MOCIÓN

DO

PSdeG-PSOE

SOBRE

PROPOSTA

DE

COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DA CORPORACIÓN DO CONCELLEIRO
RESPONSABLE DA ÁREA DE URBANISMO D. RAFAEL SISTO EDREIRA.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PSOE, D. Alexandre Leis Carles.

O Sr. Leis di que antes de entrar no tema da moción, lle gostaría transmitir o pésame
polo falecemento de D. Jesús Naveira Pequeno, Xuíz de Paz durante moitos anos do
Concello de Teo.
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O Sr. Leis da conta da moción do seu grupo sobre a comparecencia diante do Pleno do
concelleiro responsable da área de urbanismo, D. Rafael Sisto (rex. entrada nº 606, de
31/01/2011) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de presidencia de 18/02/2011.
“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 Corporación, do concelleiro
responsable da área de Urbanismo D. Rafal Sito Edreira
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
de organización, funcionamento y régimen jurídico de las Entidades Locales (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 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:
PUNTO ÚNICO: Solicitar a comparecencia diante do Pleno do concelleiro responsable da área de
Urbanismo, D. Rafael Sisto Edreira a fin de dar conta da súa xestión respecto dos seguinte asuntos:
• PXOM: situación das propostas do PSOE no texto definitivo e estado actual do
desenvolvemento do PXOM.
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•

Investigación aberta polo equipo de delitos urbanísticos da Garda Civil en base ás
Dilixencias previas Procedemento Abreviado 241/2007 do Xulgado de Instrucción nº 1 de
Santiago de Compostela”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (IN-TEO), Sr.
Parajó, e o portavoz do PP, Sr. Blanco, sinalan que non teñen nada que dicir ao
respecto.

O Sr. alcalde explica que tal e como xa expuso na Comision informativa o BNG non ten
nada que obxectar á comparecencia do Sr. Sisto, engadindo que lles chama a atención
que na moción do PSOE se fale da situación das propostas dese grupo no texto
defnitivo do PXOM, porque se trata de algo comprobable examinando o propio Plan,
estándose a falar de feitos consumados.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen agradece que se concretaran os termos da
comparecencia tal e como se ven pedindo polo equipo de goberno.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que vista
a vontade de todos os grupos de apoiar a moción, non ten nada máis que engadir.

O Sr. Parajó pregunta se se vai a realizar despois a intervención.

O Sr. Alcalde resposta que se segue o mesmo proceso que no resto das
comparecencias, de xeito que terá lugar no vindeiro Pleno.

O Sr. Blanco sinala que non ten nada que dicir.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (6 BNG, 4 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-INTEO),
acorda:
Solicitar a comparecencia diante do Pleno do concelleiro responsable da área de
Urbanismo, D. Rafael Sisto Edreira a fin de dar conta da súa xestión respecto dos
seguinte asuntos:
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•

PXOM: situación das propostas do PSOE no texto definitivo e estado
actual do desenvolvemento do PXOM.

•

Investigación aberta polo equipo de delitos urbanísticos da Garda Civil en
base ás Dilixencias previas Procedemento Abreviado 241/2007 do Xulgado
de Instrucción nº 1 de Santiago de Compostela.

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CREACIÓN DA MESA LOCAL DE
COMERCIO.
O Sr. alcalde aclara que en relación coa proposta que fixo o Sr. Parajó na Comisión
informativa, hai que ter en conta que a mesa constituirase seguindo as indicación da
Consellería e cede a palabra ao concelleiro de desenvolvemento local, transportes,
turismo, emprego e participación veciñal, D. Angel Rey.

O concelleiro do BNG, Sr. Rey, da conta da proposta de 10/02/2011, que se recolle a
continuación,

ditaminada

favorablemente

pola

Comisión

informativa

de

desenvolvemento local, transporte, turismo emprego e participación veciñal de
18/02/2011.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
A Lei 13/2010, de 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia, publicada no DOG
de data 29 de decembro, no seu artigo 21 establece que os concellos de Galicia
crearán no seu ámbito de actuación unha Mesa Local de Comercio, que actuará como
órgano colexiado de participación, coordinación, cooperación e colaboración entre a
Administración Local e os axentes representativos do sector.
Posteriormente, en comunicación circular dirixida aos concellos de Galicia con data 2
de febreiro de 2011, recibida neste Concello en data 7 de febreiro, o Conselleiro de
Economía e Industria insta aos concellos á constitución efectiva das Mesas Locais de
Comercio, que se deberán facer efectivas no prazo de vinte días hábiles a contar
dende a recepción da devandita circular.
O Concello de Teo, consciente da importancia de establecer canles de comunicación
efectivos entre a administración local e os axentes representativos da actividade
comercial no seu territorio e de aglutinar as súas opinións nun órgano consultivo,
súmase con interese a esta iniciativa e, consonte ao establecido na citada Lei 13/2010,
de 17 de decembro e na citada Circular, sen prexuízo do que o regulamento definitivo,
en fase de elaboración pola administración autonómica, poida finalmente determinar,
presenta ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos:
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Primeiro.- Crear a Mesa Local do Comercio de Teo, nos termos previstos no artigo 21
da Lei 13/2010 de 17 de decembro, que quedará integrada polos seguinte membros;
• Presidente: O concelleiro de desenvolvemento local, transportes, turismo,
emprego e participación veciñal.
• Vogais:
-O presidente, ou persoa en quen delegue, da asociación de
comerciantes, empresarios e profesionais de Teo (ACEPTEO).
-O presidente, ou persoa en quen delegue, da asociación
profesional do comercio ambulante.
-Un representante da unión de consumidores e usuarios de Galicia.
-O concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestruturas.
-O concelleiro de servizos básicos.
-Un representante da administración autonómica.
•

Secretario: O axente de emprego e desenvolvemento local do concello de
Teo, que actuará con voz e sen voto.

Segundo.- Convocar a sesión constitutiva da Mesa Local do Comercio de Teo dentro
do prazo establecido na circular remitida polo conselleiro de Economía e Industria, co
obxecto de dar cumprimento á mesma.
Terceiro.- Dar conta da constitución efectiva da Mesa Local do Comercio de Teo á
Dirección Xeral de Comercio da consellería de Economía e Industria, remitíndolle copia
da acta de constitución.
Teo, 10 de Febreiro de 2011
O alcalde,
Martiño Noriega Sánchez”

O Sr. Rey aclara que a proposta axústase ao artigo 22 da Lei, que fala da composición
da mesa, non tendo o BNG problemas en que estiveran representados os membros da
oposición, pero a Lei xa determina cal debe ser a composición. Explica o Sr. Rey que
unha vez aprobada darase conta á Consellería e procederase á convocatoria da súa
sesión constitutiva. Unha vez constituída, estabrecerase a súa metodoloxía de traballo.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (IN-TEO), Sr.
Parajó, di que está de acordo na constitución da mesa, aínda que segue pensando que
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na súa composición debe existir representación dos partidos da oposición. Aclara o Sr.
Parajó que en todo caso non é moi partidario deste tipo de órganos porque os feitos
están aí e moitas veces non se sabe o que fan, esperando que, en todo caso, neste
suposto funcione e o faga ben.

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen di que lamenta que haxa que ir ao
cumprimento dunha Lei para crear un órgano participativo dos comerciantes. Explica
que no programa do seu grupo xa se preveía. Tratándose da representación di o Sr.
Leis que ten a carta da Consellería e sempre fala de “criterios de actuación” e de
representantes do Concello e non se di que teñan que ser do grupo de goberno, tendo
polo tanto encaixe a proposta do Sr. Parajó. Opina o Sr. Leis que, en todo caso, a
proposta chega tarde, non facendo falla a publicación da Lei, debendo terse feito antes,
evitándose así problemas como por exemplo o do outlet de Calo, que provocan
malestar dentro do colectivo dos comerciantes. Di o Sr. Leis que ata o de agora non se
fomentou o asociacionismo e remata sinlalando que en todo caso, trátase de dar
cumprimento a un mandato legal, coa salvedade xa apuntada de que tendo en conta a
Lei e a carta da Consellería, os membros non teñen que ser ineludiblemente do grupo
de goberno.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que antes de entrar no tema da moción
lle gostaría dar o pésame á familia de Jesús Naveira, algo que se debía de facer
institucionalmente porque era unha persoa á que todos querían. En canto á moción, di
o Sr. Blanco que o prazo do que se dispón é de vinte días, non sendo moito tempo, e
que pese a que non se conta coa oposición, van a votar a favor da proposta.

O Sr. Alcalde di que tanto o grupo de goberno como IN-TEO súmanse ao pésame que
xa lle foi trasladado oficialmente, agradecendo tantos anos de servizos prestados.

O Sr. Rey sinala que por parte do equipo de goberno non existe inconvinte na
participación dos grupos da oposición, porén a Lei fala de “Administracion local”, non
de membros da Corporación, o cal ven corroborado polo Decreto, que fala de
“representantes da Administración Local” e dunha persoa “representante da
Administración autonómica designada pola Consallaría competente, entendendo polo
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tanto que sempre se está a falar de representantes con responsabilidades de goberno.
Di o Sr. Rey que a mesa está sendo convocada en todos os concellos, levándose á
próxima sesión plenaria no caso de Santiago. Salienta que non é Teo o único concello
no que non existía, sendo polo contrario a súa existencia unha excepción, ao so existir
en Sarria. En canto ao fomento do asociacionismo di o Sr. Rey que foi o BNG quen
axudou a súa constitución, pese a que lamentablemente non funcionou, polo que
haberá que seguir impulsándoo.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (IN-TEO), Sr.
Parajó, di que o que está claro é que non todos os membros teñen que ser do grupo de
goberno. Explica o Sr. Parajó que hai tres representantes das asociacións, tres
concelleiros e un representante da Administración autonómica, ademais do Secretario,
que non ten nin voz nin voto, polo que si se produce un empate decidirá o
representante autonómico, sendo aí onde encaixa un representante da oposición.
Remata o Sr. Parajó sinalando que ou se inclúe a un representante da oposición ou se
vai a abster na votación.

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen di que é un motivo de preocupación e
reflexión política seria o recoñecemento de que a vida da asociación está
languidecendo. Tampouco é exacto que non existe asociacionismo de comerciantes, xa
que había unha asociación de empresarios que fracasou por razóns que están claras.
Refírese o Sr. Leis a unha cuestión semántica e sinala que o Decreto fala de
“representantes da Administración Local” e a Consellaría de “representantes do
Concello”, podendo ser representantes políticos ou non.

O Sr. Rey di que co Decreto non.

O Sr. Leis di que se trata dunha cuestión de pluralidade que incluso os comerciantes
agradecerían, engadindo que non lle parece que haxa problema algún se hai unha
representación da oposición. Remata o Sr. Leis sinalando que, ao igual que o Sr.
Parajó, se se inclúe unha representación da oposición, o membros do seu grupo
votarán a favor, absténdose no caso de que non se faga así.
-9-

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que lle parecía ben que existira unha
representación da oposición, pero que tendo en conta o breve prazo do que se dispón
o seu grupo vai a votar a favor.

O Sr. alcalde explica que se vai a manter a proposta, non porque o equipo de goberno
estea en contra da pluralidade, senón por entender que se axusta ao Regulamento.
Sinala que diferente é a cuestión de operatividade, á que se referiu o Sr. Leis ao
afirmar que os que agora son goberno poden ser en breve oposición, respecto do que
cabe sinalar que os representantes son representantes das áreas, polo que debe dar
igual quen goberne.

O Sr. Parajó di que están sendo bastantes xenerosos porque se podería incorporar á
presenza oposición sometendo o tema a votación.

O Sr. alcalde explica que se trata dunha cuestión que ven establecido así, nun prazo
breve, manténdose porque se lles dixo que era a que encaixaba.

O Sr. Parajó di que se podería facer algo para que o asunto saira por unanimidade.

O Sr. alcalde di que o entende pero que tamén entende o que se lles dixo.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (6 BNG e 4 PP) e cinco abstencións (4 PSOE e 1 Grupo MixtoINTEO), acorda:
Primeiro.- Crear a Mesa Local do Comercio de Teo, nos termos previstos no
artigo 21 da Lei 13/2010 de 17 de decembro, que quedará integrada polos
seguinte membros;
• Presidente: O concelleiro de desenvolvemento local, transportes,
turismo, emprego e participación veciñal.
• Vogais:
-O presidente, ou persoa en quen delegue, da asociación de
comerciantes, empresarios e profesionais de Teo (ACEPTEO).
-O presidente, ou persoa en quen delegue, da asociación
profesional do comercio ambulante.
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-Un representante da unión de consumidores e usuarios de
Galicia.
-O concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestruturas.
-O concelleiro de servizos básicos.
-Un representante da administración autonómica.
•

Secretario: O axente de emprego e desenvolvemento local do
concello de Teo, que actuará con voz e sen voto.

Segundo.- Convocar a sesión constitutiva da Mesa Local do Comercio de Teo
dentro do prazo establecido na circular remitida polo conselleiro de Economía e
Industria, co obxecto de dar cumprimento á mesma.
Terceiro.- Dar conta da constitución efectiva da Mesa Local do Comercio de Teo á
Dirección Xeral de Comercio da consellería de Economía e Industria, remitíndolle
copia da acta de constitución.

5.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA A PRIVATIZACIÓN DAS CAIXAS DE
AFORRO.
O Sr. Alcalde da conta da moción do BNG de 14/02/2011 (rex. entrada nº 1.076, de
15/02/2011) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de facenda e asuntos económicos de 18/02/2011.
“MOCIÓN CONTRA A PRIVATIZACIÓN DAS CAIXAS DE AFORRO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ao tempo que se está a iniciar a andaina da nova caixa de aforros galega, logo de acometer un proceso
de integración que conta cun alto grado de consenso dos axentes sociais de Galiza, e que ten por
obxectivo primordial seguir dotando a Galiza dun instrumento financeiro solvente ao servizo da economía
do país, o Goberno Central vén de formular unha proposta de reforma do sistema financeiro que avanza
cara a privatización das caixas de aforro e implica unha mudanza substancial de dito proceso e aboca a
“Novacaixagalicia” a transformarse nun banco privado.
A decisión do Goberno Central non ten fundamentos técnicos ou económicos, é exclusivamente política, e
ten coma orixe a absoluta subordinación do Goberno do Estado aos intereses do capital financeiro.
Constitúe un chanzo máis no proceso de consolidación do capital financeiro, auténtico detonante da actual
crise económica polas súas prácticas especulativas guiadas por un afán de obter enormes lucros por riba
da evolución da economía real, e que agora quere saír reforzado incidindo claramente no sistema público
de pensións e nas propias caixas de aforro.
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O BNG vén advertindo do deseño adoptado polo Goberno Central, consensuado co PP, que fomentaba a
desterritorialización, bancarización e privatización das caixas de aforro, plasmando tanto na creación do
Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB), como na aprobación dunha reforma express da
normativa ordenadora dos órganos reitores das caixas de aforro, que serven de marco xurídico de
referencia no cal se sustenta agora a nova reforma deseñada polo Goberno Central.
Perante iso, o BNG promoveu unha reforma da Lei de caixas de aforro de Galiza cuxa finalidade é a de
colocar o aforro galego ao servizo do tecido produtivo do país e ademais defendemos desde o primeiro
momento a fusión galega como ferramenta clara do reforzo e blindaxe do sistema financeiro galego. Mais
agora, ese resultado de contarmos cunha única caixa de aforros galega está en cuestión, certamente por
unha repentina actuación unilateral do Goberno Central e do Banco de España, mais tamén polo amparo
que lle outorga o marco xurídico deseñado logo dos cambios legais que, consensuados polo PSOE e PP,
foron acometidos ao longo dos últimos dous anos.
Galiza non pode ficar impasíbel perante a tentativa de quedar sen unha caixa de aforro que se encargue
de nutrir o financiamento necesario para o tecido produtivo do país, onde as empresas e emprendedores
galegos obteñan os recursos precisos para facer viábeis os proxectos que crean valor, riqueza e emprego
en Galiza.
A privatización da nosa caixa galega significaría a desaparición dun sistema financeiro galego propio. Sen
dúbida, constituiría unha apropiación indebida da caixas de aforros galega aos seus lexítimos propietarios,
as institucións e impositores, para permitir a absorción do aforro galego polos poderes financeiros alleos a
este país. Alén diso, a privatización das caixas de aforro non vai resolver a crise económica actual, senón
que pola contra vaina agudizar ao reforzar máis o poder do capital financeiro privado en detrimento das
maiorías sociais que se sumirán nunha fonda crise social.
No BNG estamos convencidos que é o momento de defender os intereses de Galiza, reclamando tamén
ao Presidente da Xunta de Galiza que se poña á fronte da contestación do deseño dun novo mapa
financeiro que non respecta nin a galeguidade, nin a vocación social da nova caixa de aforros galega, e
faga valer o consenso acadado na sociedade galega a prol dunha caixa de aforros que cumpra dun xeito
efectivo o seu papel social de contribución ao impulso da economía produtiva do país.
Polo o exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación a adopción do seguinte
ACORDO
1. Rexeitar frontalmente as pretensións do Goberno do Estado de privatizar e bancarizar a nosa
caixa galega (Novacaixagalicia).
2. Solicitar do Goberno do Estado a retirada do denominado “Plan de reforzamento do sector
financeiro” no que atinxe ás caixas de aforro.
3. Reclamar do Goberno da Xunta de Galiza que defenda as competencias estatutarias de Galiza,
actuando decididamente para evitar que o proceso de reestruturación das caixas de aforro
galegas leve aparellada a entrada de capital privado nos seus órganos de decisión e a
transformación nun banco privado.
4. Expresar o compromiso inequívoco en manter o vixente modelo de caixas de aforro, con vocación
social e vinculación territorial, e demandar dos Gobernos central e galego que eviten calquera
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tentativa para que as caixas de aforros sexan alleadas en favor da banca privada e do capital
financeiro.
Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2011”.
O Sr. alcalde explica que se trata dunha proposta que busca un acordo plenario por
entender que o modelo de caixa é o modelo a reinvindicar, dándolle a sensación de
asistir a un proceso onde o que se pretende é un proceso de bancarización, que
elimina as cuestións de perfís sociais que son importantísimas. Opina que ter unhas
caixas fiables e que den garantías é importante. Remata o Sr. alcalde sinalando que
por cuestións territoriais, por cuestións relacionadas coa obra social e por outras se
debe apoiar ás caixas.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (IN-TEO), Sr.
Parajó, di que pensa que esto das caixas de aforros é un dos problemas máis graves
que van a ter os galegos e galegas en breve, como tamén o resto de España. Opina
que as caixas sempre foron as entidades dos pequenos aforradores e das pequenas
empresas, nunca das grandes. Considera a súa eliminación sería un perxuizo moi
grande para os galegos, engadindo que estivo cerca de corenta anos nunha caixa e
sabe o que é unha caixa de aforros e máis ou menos o que é un banco. Di o concelleiro
do grupo mixto que aos bancos antes non lles interesaban as contas dos pequenos e
medianos aforradores e non querían recibos, sendo iso das caixas. Cando os bancos
viron que iso traía clientes empezaron a coller todo ao igual que as caixas. Di o Sr
Parajó que o goberno central quere acabar coas caixas e entregarllas a un gran banco
a prezo de saldo. Podería ser que se tivera que ir a crear un banco, como o banco
galego, porén hai bancos galegos que se queren enganchar porque teñen problemas,
pero ao eliminarse novacaixagalicia vai a ser dramático. Di o Sr. Parajó que haberá que
ver o que pasa nos pequenos pobos, cando desaparezan as caixas e se lle diga á
xente que teñen que ir a Santiago a facer xestións. Opina o Sr. Parajó que a iniciativa
do goberno central vai a ser dramática para os pequenos empresarios e aforradores e
remata sinalando que espera que novacaixagalicia non sexa absorvida ou tera que
crear un banco.
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Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen dirixíndose ao Sr. Parajó, dille que non se
pode dicir agora que os bancos e as caixas son hermanitas da caridade, porque non o
son nin un nin outros. Di o Sr. Leis que se sabe quen provocou a gran crise financeira,
como se sabe quen provou a crise de Caixa Galicia, sendo ese o problema de fondo. Di
o Sr. Leis que non hai interese polo bancarización, pero que o problema é o da
insolvencia de determinadas caixas. Considera o Sr. Leis que o problema actual é o de
conseguir créditos e hai que ir ao mercado internacional, onde non se dan namentras
non se arranxen os problemas. Opina o Sr. Leis que hai caixas que sobreviviran e que
o problema de Caixa Galicia foi provocado polos directivos da entidade. O Sr. Leis di
que o seu grupo non pode apoiar a moción, entre outras cousas, porque existen
aspectos que veñen a destempo, xa que o Decreto xa está publicado, facéndose
porque nos mercados internacionais existe unha sospeita fundada de insolvencia de
moitas caixas de aforros, polo tanto non haberá créditos e por iso non se reactivará a
economía. Di o Sr. Leis que pode compartir determinados puntos da moción, como o
de preservar a obra social, pero que en todo caso iso tamén o teñen as entidades
bancarias, coma o banco pastor, podendo tamén admitir o principio de vinculación
territorial. A partir de aí o problema do Decreto é que non existe interese en bancarizar,
pero non se pode facer absolutamente nada. Di o Sr. Leis que do proceso tamén hai
bancos afectados e caixas que se libran como caixa madrid. Remata o Sr. Leis
sinalando que no ranking de multimillonarios hai tres galegos que non están dispostos
a perder cartos.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, que di que da gusto escoita ao Sr. Leis defender
o que hai en Madrid. Opina que isto vai mal. Refírese o Sr. Blanco á moción e sinala
que na mesma se fala de “reclamar do goberno da Xunta de Galiza..” e “demandar do
goberno galego”. Pregunta o Sr. Blanco quen nos meteu nisto, salientando que a Xunta
defendeu e sempre fixo o mellor para Galicia. Cando o PSOE estaba na Xunta non se
apoiou o tema, pero que en todo caso o seu grupo está de acordo coa moción e lles
gostaría que se solventase o problema o mellor posible, aínda que se o Decreto está
feito pouco se vai poder facer.

O Sr. Alcalde sinala que non se trata so dunha cuestión de solvencia, senón tamén
dunha cuestión de modelo financeiro. Di que pode compartir determinadas cuestións
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que di o Sr. Leis, pero que a xestión que se fixo non inhabilita o modelo de caixa cun
perfil social. A crise xenerou un modelo especulativo e as entidades financeiras tiveron
moito que ver. O modelo de caixa é un modelo a reinvindicar independentemente de
como se fixeron as cousas.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (IN-TEO), Sr.
Parajó, dille ao Sr. Leis que ten un problema porque escoita sempre a mesma emisora,
a que lle di o que quere oir. Opina que dicir que o Presidente da Xunta de Galicia e o
BNG non fixeron todo o posible por conseguir a unión de Caixa Galicia e Caixa Nova,
non se axusta á realidade, aínda que iso sí se se lle podería dicir ao Sr. Caballero de
Vigo. Di o Sr. Parajó que lle gostaría facerlle unha pregunta ao Sr. Leis no senso de
que contestaría se a proposta a fixera dende Madrid o PP o u o Bloque. Remata o Sr.
Parajó cocnluíndo que esto é indefendible.

Sendo as vinte e unha horas e sete minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro do
PP, Sr. Castroagudín, que se incorpora á sesión plenaria dous minutos despois.

O Sr. Parajó explica que o Sr. Leis di que o mercado internacional cobra máis polos
cartos e pregúntase porque, respostando que pola insolvencia de España. Di o Sr.
Parajó que á hora de preguntarse de onde ven a situación, hai que respostar que dun
presidente nefasto, porque non se pode dicir que sí a unha fusión e despois dicir que
non. O Banco de España avisou ao goberno de España de que existían problemas
graves e cabe preguntarse qué fixo o goberno e se actuou o Banco de España. Remata
o Sr. Parajó sinalando que non hai punto de comparación entre a obra social dos
bancos e a das caixas e anunciando o seu voto a favor da moción.

Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, quen di que as posicións están claras e que
simplemente cabe dicir que se se fala con calqueira que queira mercar un piso se
comprobará que a caixa non lle da crédito. O rescate da caixa costa agora catro mil ou
cinco mil millòns. Remata o Sr. Leis anunciando o voto en contra do seu grupo.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que se estiveramos noutro pais os de
arrriba xa terían botado ao Sr. Zapatero, tendo en conta a onde está levando a España,
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porque hai moitísimas familias que non teñen que levarse á boca e hai que
agradecerllo a este señor. Remata o Sr. Blanco anunciando o voto a favor do seu
grupo.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
once votos a favor (6 BNG, 4 PP e 1 Grupo Mixto-IN-TEO) e catro votos en contra
(4 PSOE), acorda:
1.- Rexeitar frontalmente as pretensións do Goberno do Estado de privatizar e
bancarizar a nosa caixa galega (Novacaixagalicia).
2.- Solicitar do Goberno do Estado a retirada do denominado “Plan de
reforzamento do sector financeiro” no que atinxe ás caixas de aforro.
3.- Reclamar do Goberno da Xunta de Galiza que defenda as competencias
estatutarias de Galiza, actuando decididamente para evitar que o proceso de
reestruturación das caixas de aforro galegas leve aparellada a entrada de capital
privado nos seus órganos de decisión e a transformación nun banco privado.
4.- Expresar o compromiso inequívoco en manter o vixente modelo de caixas de
aforro, con vocación social e vinculación territorial, e demandar dos Gobernos
central e galego que eviten calquera tentativa para que as caixas de aforros
sexan alleadas en favor da banca privada e do capital financeiro.

6.- COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO CONCELLEIRO RESPONSABLE
DAS ÁREAS DE ECONOMÍA E FACENDA E PERSOAL D. MARTIÑO NORIEGA
SÁNCHEZ.
O Sr. alcalde explica que, en virtude do acordo adoptado polo Pleno na sesión anterior,
vai a pasar a facer efectiva a súa comparecencia que se vai a centrar nás áreas de
economía, facenda, seguridade, persoal e réxime interior, engadindo que a súa
intervención se vai a acompañar simultáneamente cunha representación en power
point que se poderá seguir na pantalla.

Tratándose do ámbito económico explica o Sr. alcalde que vai a dar datos contrastados
e oficiais, datos municipais e datos de organismos oficiais coma o INE ou o Ministerio
de Facenda. Lembra que se acaba de aprobar a conta xeral e que aínda que non se
dispón do avance da liquidación, se pode facer unha aproximación. Opina o Sr. alcalde
que a xestión feita ten que ser valorada positivamente, engadindo que cando o BNG
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chegou no ano 2007, existía un entorno de crise que se agudizou a mediados do 2008,
o que obrigou a tomar decisión políticas de contención do gasto. Hai que ter en conta
ademais a diminución de ingresos estatais e autonómicos, en torno a 40.000 euros
mensuais. Experimentouse tamén unha paralización do planeamento, motivada pola
suspensión das normas subsdidiarias, acompañada dunha regresión evidente do
mercado inmobiliario. A todo isto hai que sumarlle un importante incremento do paro e
unha contración do mercado inmobiliario. Explica o Sr. alcalde que ante esta situación
adóptouse unha política de contención do gasto e de optimización dos recursos.
Refírese ás hipotecas formalizadas no ano 2007, que ascenderon a 26.278 e no ano
2010, que diminuiron ata 1.662, á taxa de paro, cun 20,33 %, é á débeda do concello
de Teo no 2007, que ascendía a 44,25 %. Indica que ante esta situación as liñas
estratéxicas de actuacións concretáronse en:
-

Contención do gasto

-

Garantir a liquidez

-

Amortización da débeda (que no 2007 era de preto de 3 millóns de euros)

-

Política de optimización de recursos

-

Investimentos en bens productivos, mediante por exemplo a compra de
maquinaria

-

Corresponsabilidade fiscal, ao entender que se se prestan os servizos estes
teñen que ser cofinanciados

-

Asesoramento técnico, como o nomeamento de novo personal formado no
departamento de intervención, que fai un traballo excelente que repercute na
xestión e permite acadar as cifras que despois se expoñeran.

-

Mellora dos procesos internos

-

Eliminación do gasto superfluo

Explica o Sr. alcalde que aspectos tales como a formulación de propostas de gasto,
non utilizadas ata ese momento no concello de Teo, pemitiron facer unha planificación
e dicir que “non” cando non había cartos. Refírese o Sr. alcalde á presión fiscal na
provincia, na comarca e no concello de Teo. Explica que cando o equipo de goberno
adoptou medidas de corresponsabilidade, non se creou ningunha taxa que non existira
noutros sitios, sendo a presión fiscal da provincia moi superior á do Concello de Teo.
Refírese o Sr. alcalde á tabla comparativa que aparece no power point, que se está
- 17 -

proxectando, e que permite facer unha comparativa da presión fiscal na provincia da
Coruña, no concello de Ames e no de Teo.

Sendo as vinte e unha horas e trinta e tres minutos, sae do Salón de Plenos a
concelleira do PSOE, D.ª Sandra Riveiro.

O Sr. alcalde, amosando igualmente un gráfico, refírese á carga tributaria por habitante,
tanto na provincia da Coruña, como nos concellos de Ames e Teo, carga tributaria que
é moi inferior no concello de Teo, o que explica que determinadas críticas políticas non
tiveran reflexo na cidadanía. Refírese o Sr. alcalde á distribución da carga impositiva na
Provincia da Coruña, no concello de Ames e no de Teo, remitíndose aos gráficos que
aparecen no power point, e nos que se reflicte a carga impositiva relativa aos impostos
directos, aos indirectos e as taxas e outros, dos que se despende que en Teo a carga
sobre os cidadáns é inferior. Explica o Sr. alcalde que se vai a referir a continuación ás
catro constantes que se lle trasladaron dende Intervención, como constantes que era
importante revertir. O Sr. alcalde refírese en primeiro lugar á devolución da débeda
municipal. Explica que no ano 2007, a débeda bancaria pendente de amorización era
de 2.928.310,72 €, débeda que no exercicio 2010, a 31 de decembro de 2009, era de
2.062.200,50 €, amortizándose polo tanto 866.110,2 €, ascendendo aproximadamente
a débeda actualmente a 1.700.000,00 €.

Sendo as vinte e unha horas e trinta e sete minutos, entra no Salón de Plenos a
concelleira do PSOE, D.ª Sandra Riveiro.

Explica o Sr. alcalde que para acadar estes resultados, durante estes anos,
afrontáronse todos os pagos e non se acudiu a ningunha outra operación de
endebedamento a longo prazo, engadindo que a situación de endebedamento é
privilexiada. A segunda constante á que se refire o Sr. alcalde é á débeda bancaria por
habitante no concello de Teo. Explica o Sr. alcalde que no ano 2007 ascendía a 167,90
€, ascendendo no ano 2009 a 114,95 €, amortizándose polo tanto 52,95 €. A pesar diso
a débeda bancaria municipal aumentou en Galiza un 5 % como media e á débeda
municipal por habitante en Galiza é de 239,59 €, polo tanto a débeda bancaria
municipal de Teo é un 52 % inferior á media dos concellos de Galiza. Explica o Sr.
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alcalde que outra cuestión é a relativa á evolución da ratio de endebedamento,
debéndose ter en conta a estes efectos que o concello de Teo presenta as mellores
ratios de endebedamento entre os concellos homologables da comarcas, así
namentres no 2007 ascendía a 44,25 %, no 2008 diminuiu a un 38 % e no 2009 un
30,68 %, contándose en Teo co volume e endebedamento máis baixo da comarca. En
terceiro lugar refírese o Sr. alcalde ao resultado orzamentario e explica que no ano
2007 era negativo, e ascendía a 2.404.588,63 €, conqueríndose unha evoulción
positiva diminuindo esta candtidade a – 452.992,81 € e obtendo un resultado positivo
no ano 2009 de 628.125,17 €. Salienta o Sr. alcalde que esta terceira constante amosa
unha mellora na situación económica do concello. Refírese o Sr. alcalde en cuarto lugar
ao remante de tesourería.

Explica que este parámetro tamén tivo durante esta

lexislatura unha evolución positiva pasando dun remante negativo no 2007 de
3.034.282,04 € a un remanente negativo no 2009 de 2.802.000 €, cunha diminución
dun 7,6 %. Este remante foi o que obrigou por lei a contemplar no exercicio do 2010 un
superavit por esta cantidade. O Sr. alcalde di ter o convencemento de que no avance
da liquidación se terá unha nova diminución das catro constantes analizadas, polo que
o futuro é moito máis despexado do que se recibiu no ano 2007. Salienta o Sr. alcalde
que, antes de entrar na área de persoal, lle gostaría trasladar que a situación do
concello de Teo non é diferente do resto dos municipios da provincia, da comarca e do
país. Todos recibiron cartos estatais e axudas da Deputación, aínda que nos demais
concellos a débeda bancaria aumentou, ao igual que o volume de endebedamento,
empeorando o resultado orzamentario, todo o contrario do que aconteceu no concello
de Teo, razón pola que non se entende que se fagan afirmacións do tipo de que se
está hipotecando o futuro do concello.

O Sr. alcalde explica que agora vaise referir á area de persoal. Salienta que neste
ámbito o primeiro que se pode dicir é que existe unha nova cultura de diálogo no eido
laboral que non existía, cultura que cristalizou no acordo regulador do persoal
funcionario e no convenio colectivo do persoal laboral, apoiados polo conxunto das
centrais sindicais e ratificados polo pleno. Para velar polo cumprimento destes
instrumentos creouse a Comisión de seguemento, integrada por representantes do
concello e dos traballadores, que actúa como órgano de resolución de conflictos e
interpretación dos instrumentos citados. Salienta o Sr. alcalde que durante estes meses
- 19 -

aprobáronse as bases xerais da oferta de emprego publico do 2010, as bases xerais do
proceso de consolidación do 2008, adoptándose igualmente acordos de resolución de
conflictos. Salienta o Sr. alcalde que se cumpriron os compromiso económicos
adquiridos co novo marco asinado durante o 2010, con efectos económicos a 1 de
xaneiro do 2011. Estase igualmente traballando nun futuro departamento de persoal e
recursos humanos con persoal propio e asesoramento temporalmente externalizado,
departamento que ten unha interlocución directa cos representantes dos traballadores.
Trabállase tamén na creacion dun programa en materia de persoal que permitira a
curto ou medio prazo deixar de depender da intervención da xestoría que actualmente
leva o tema, resultando igualmente importante a protocolización administrativa das
cuestións relativas a permisos e dereitos de persoal. Tratándose da área de seguridade
di o Sr. alcalde que hai que diferenciar a policía e protección civil. Tratándose da policía
o Sr. alcalde explica que no ano 2007 se contaba con 4 efectivos, o que supoñia unha
ratio de 0,23 por cada 1.000 habitantes, lonxe da ratio recomendada de 1 por cada
1.000 habitantes. No ano 2008 contábase cun total de 10 efectivos, o que supón unha
ratio de 0,58 por cada 1.000 habitantes. Antes de novembro de 2011 está prevista a
convocatoria de 5 novas prazas e a de oficial, o que suporá acadar unha ratio de 0,86
por cada 1.000 habitantes, aproximándose así á ratio recomendada, podéndose chegar
así a implantar o servizo de 24 horas. Outra das cousas que se mellorou foi a
instalación dun sofware de xestión polo que se interesou incluso o concello de
santiago, que supón a axilización de tramitacións administrativas diarias, información
en tempo real do posicionamento da policía ao longo da xornada, catro pdas para
consulta e incorporación de datos, etc. Vinculado con este tema está a xestión das
sancións de tráfico, delegado na Deputación, e para o que tamén se utilizan as pdas,
permitíndose así una tramitación totalmente transparente. Salienta o Sr. alcalde que
recentemente tamén se acondicionaron unhas instalacións para a policía na planta alta
da antigua casa consistorial. Tales instalacións están dimensionadas para unha
plantilla futura, permitindo así sacar á policía do centro sociocultural e ter unha
proxección de futuro. Explica o Sr. alcalde que a nivel de servizos hai que ter en conta
que se estableceron servizos continuos e ordinarios nas parroquias do concello e que
se intensificou a colaboración coa Garda civil co resultado da detención dun grupo que
operaba roubos dende Madrid, en 2008,e outro grupo de cidadáns extranxeiros no ano
2009. Opina o Sr. alcalde que un aspecto fundamental é a seguridade cidadana,
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respecto a cal é preciso agradecer a actitude da Garda civil e da policía local. Salientar
así mesmo as detencións levadas a cabo por delitos de tráfico de drogas a pequena
escala e o establecemento de controis de seguridade para tentar minorar os roubos,
sendo igualmente importantes as campañas de sensibilización cidadá sobre
dispositivos de seguridade viaria, como os dispositivos de retención infantil e cintos de
seguridade.

Tratándose de Protección civil di o Sr. alcalde que hai que salientar os novos medios e
servizos. O equipo de goberno apostou por un servizo profesionalizado que conta
tamén cun grupo de voluntarios. Hai sete efectivos, en horario de 8 da mañá a 10 da
noite, de lunes a venres, chegándose incluso a contar nalgún momento con 12 persoas
en virtude dos contratados a través do programa de Cooperación da Xunta de Galicia.
Salienta tamén o Sr. alcalde o tema dos incendios, así como o feito de dotarse ao
servizo de equipamento para a recollida de animais abandonados, o que supón aforro
ao respecto ao terse que facer antes a través dunha empresa externalizada. Refírese
tamén o Sr. alcalde á asociación de voluntarios, salientando que conta con 39
efectivos. Sinala que tamén é importante ter en conta o tema do material, como por
exemplo a dotación dun novo vehículo equipado con dispositiviso de recolllidas de
mostras sólidas ou líquidas. Explica o Sr. alcalde que no ano 2010 realizáronse 93
saídas por accidentes de tráfico, 25 saídas por incendios, 86 saídas por prevención de
accidentes, 8 por queimas controladas, 20 operativos especiais, como por causa do
xeo, tormentas, nos que participaron activamente os voluntarios, e 161 saídas para
recollida de animais. Resume o Sr. alcalde que houbo un total de 575 saídas no ano
2010, de xeito que de non existir o servizo, habería situacións que non poderían ser
abordadas.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo mixto (IN-TEO), Sr.
Parajó, di que o Sr. alcalde compara moito os concellos de Teo e Ames, cando non son
comparables. Así Teo conta con 18.000 habitantes, fronte os 30.000 de Ames, polo
tanto é lóxico que non so os gastos por habitante sexan maiores, debéndose tamén ter
en conta os servizos que prestan un e outro concello. Sinala o Sr. Parajó que
tratándose da débeda o Sr. alcalde fala de 861.000 € e pregunta canto se minourou
con préstamos ponte que se amortizaron dende o 2007 ata o 2009. Di que habería que
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preguntarse cantas obras se contrataron co Plan E e cos plans da Deputación,
engadindo que igual resulta que cos recursos do concello no se fixo ningunha obra.
Pregunta o Sr. Parajó cantas parcelas se mercaron nesta lexislatura. Pregunta o Sr.
Parajó se Protección civil conta agora con sete efectivos.

O Sr. alcalde resposta afirmativamente.

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen di que ten que lembrarlle ao Sr. alcalde
que dende o 22 de outubro do 2010 o seu grupo está esperando que se lle faciliten os
informes de reparo das anualidades 2009 e 2010.

Sendo as vinte e dúas horas e doce minutos saen do Salón de Plenos o concelleiro do
PP, Sr. Castroagudín, e o concelleiro do BNG, Sr. Rey.
Considera o Sr. Leis que resulta preciso acotar o tema, xa que no acordo plenario se
precisaba que o obxecto da comparecencia, na área de economía e facenda, referíase
ao “grao de cumprimento dos orzamentos municipais 2010”, e o Sr. alcalde o único que
fixo foi dar meras estadísticas desviándose así do tema. Opina o Sr. Leis que o Sr.
alcalde na súa intervención falou de cuestións de futuro e que o PSOE fala de pasado
e de presente.

Sendo as vinte e dúas horas e catorce minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro
do PP, Sr. Castroagudin.

Di o Sr. Leis que vai a intentar centrarse en aspectos concretos da realidade cotia do
concello. Tratándose de área de economía e facenda di que tanto o BNG como o
PSOE fixeron moitas críticas ao equipo de goberno anterior en relación cos procesos
de contratación, pero que agora o BNG fai un uso abusivo dos procedementos
negociados sen publicidade, procedemento polo que se contrataron corenta e sete
obras, catro suministros e cinco servizos. Di o Sr. Leis que tratándose de servizos
pódese citar por exemplo o da asesoría xurídica, no que se fixeron tres solicitudes,
unha delas a un avogado non colexiado en Santiago, contratándose ao final a Trepat.
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Sendo as vinte e dúas horas e dezaoito minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro
do BNG, Sr. Rey.

Di o Sr. Leis que houbo tamén un uso abusivo dos recoñecementos extraxudiciais, que
o propio BNG denunciaba sistematicamente na pasada lexislatura, tema que ao seu
grupo lle preocupa porque da lugar a irregularidades. Considera o Sr. Leis que tamén
hai que ter en conta os gastos discutibles, como por exemplo o relativo á contratación
dunha asesoría xurídica, xerando así un gasto que da lugar a unha duplicidade de
responsabilidades. Opina que para ao seu grupo algo absolutamente supérfluo a a
contratación dunha asesoría en materia de xestión de persoal, por importe de 1.180
€/mes, da que curiosamente os beneficiarios son sempre as persoas dunha
determinada ideoloxía política. Tratándose dos orzamentos municipais di o Sr. Leis que
pese a ser o centro da comparecencia o Sr. alcalde obviounos. Lembra que todos os
grupos lle dixeron ao Sr. alcalde que estaba inflando os orzamentos, e o que lle dicían
se cumpriu tal e como amosa que, por exemplo, se preveían uns ingresos polo ICIO de
1.000.000 € e só foron capaces de recaudar 234.178,78, do 1.400.000 € de Audasa
non se obtibo nada, ao igual que dos 900.000 por venta de nichos e pola venta de
parcelas, algo que xa lle advertiran todos os grupos. Opina o Sr. Leis que queda claro
que os membros do equipo de goberno mentiron aos cidadáns, sabían o que facían,
pero había que maquillar os orzamentos. Sinala o portavoz do PSOE que o Sr. Noriega
plantexou o programa dos orzamentos utliizando uns argumentos que non convencen
porque se trata duns orzamentos inviables. Salienta que hai valoracións do
departamento de intervención, como corre na páxina terceira do informe dos
orzamentos, e que o que ensina o Sr. alcalde é o que incrementa, sendo diferente a
realidade do día a día. Referíndose á área de persoal o Sr. Leis di que o seu grupo vota
en falla unha relación de postos de traballo, para que os traballadores teñan
delimitadas as regras do xogo tanto no desempeño do posto coma nas retribucións.
Opina que o BNG utiliza un sistema de convocataria das prazas case clandestino, non
utilizando convocatorias públicas, como fan os concellos da redonde, senón so a web
do concello. Di que case sempre se enteran e benefician as mesmas persoa,
resultando ademáis que esa persoas beneficiarias son persoas cunha determinada
militancia política. Di o Sr. Leis que un exemplo dixo é a praza de educadora social.
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O Sr. alcalde sinala que iso non é certo, e o Sr. Leis solicita que conste en acta.

Di o Sr. Leis que houbo unha ausencia total de política de emprego e pregunta cal é o
conflicto que hai cunha praza de asistenta social cun recurso. Di o Sr. Leis que lle
gostaría saber a legalidade ou ilegalidade da prórroga de protección civil e pide que
ese modelo se extenda para todos os traballadores. Tratándose da seguridade, opina o
Sr. Leis que hai que diferenciar as cuestións cosméticas da realidade, engadindo que
despois de catro anos o concello de Teo segue con 9 policías.

Sendo as vinte e dúas horas e trinta e un minutos sae do Salón de Pleno o concelleiro
do BNG, Sr. Fernández.

Di o Sr. Leis que non se cumpre a ratio e que tratándose da sede da policía local
perdéronse 835.000 euros da Xunta sen que a oposición saiba porque.

Sendo as vinte e dúas horas e trinta e dous minutos sae do Salón de Pleno a
concelleira do BNG, Sra. Hermida.

Di o Sr. Leis que ao seu grupo a ubicación en Calo lles parecía razoable e contribuía á
cohesión territorial do concello. Refírese o Sr. Leis á Xunta Local de Seguridade e ao
Consello municipal de seguridade e aos acordos adoptados o 20 de marzo de 2008 e
25 de xuño do mesmo ano, que di foron incumpridos polo BNG. Explica o Sr. Leis que
co novo regulamento o Concello de Ames convocou á Xunta Local para a súa sesión
constitutiva, sendo polo tanto totalmente posible. Remata o Sr. Leis diciendo que as
eivas expostas por el afectan ao día a día da cidadanía e que o seu grupo ten especial
interese en que o Sr. alcalde explique se as cifras que manexa o PSOE en relación ao
orzamento son certas ou non.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que comparte moitas das cousas que
dixeron tanto o Sr. Parajó coma o Sr. Leis. Opina que o Sr. alcalde sempre ten que
falar do de antes, que leva catro anos de alcalde e que ten que exercer como tal.
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Sendo as vinte e dúas horas e trinta e seis minutos entra no salón de Pleno o
concelleiro do BNG, Sr. Fenández e sae o concelleiro do BNG, Sr. Sisto.

O Sr. Blanco di que o Sr. alcalde fala das débedas de outros e non fala das
subvencións que se conseguiron, como a da Casa Consistorial. Di que moitas das
cousas que se dixeron non as vai a repetir, como o relativo ao dos créditos ponte.
Opina o Sr. Blanco que é moi bonito o que se proxectou na pantalla, pero que a
realidade é outra. Remata o Sr. Blanco dicindo que non vai a engadir nada máis porque
xa está todo dito.

O Sr. alcalde, tratándose da intervención so Sr. Parajó, explica que a minoración á que
fixo referencia é polo pago das mensualidades. En toda a xestion hai decisións como
por exemplo a racionalización do gasto, empregando fondos propios para levar a cabo
actuacións absolutamente precisas. Di o Sr. alcalde que os concelleiros parecen
esquecer que tanto nos plans da Deputación coma nos demais plans o concello fai
unha aportacion do trinta por cen, empregándose tamén fondos propios para
determinadas actuacións necesarias coma é o caso do colexio de Casalonga ou o
Centro de saúde de Pontevea. No caso do acondicionamento das casas comúns de
Oza e Raris foron financiadas ao cen por cen, grazas ao esforzo dos cargos políticos.

Sendo as vinte e dúas horas e corenta e un minutos entra no salón de Pleno o
concelleiro do BNG, Sr. Sisto.

Di o Sr. alcalde que o mesmo ocorreu coa área recretativa de Calo e coa compra de
maquinaria para a cuadrilla. Nestes casos non houbo aportación municipal, aínda que
iso non é o habitual. Tratándose dos terreos salienta o Sr. alcalde que o concello iniciou
a compra de terreos na carballeira de San Martiño, facéndose ademais compras
puntuais como a dos terreos nas que está a depuradora de Procelas. Di o Sr. alcalde
que tratándose da intervención do Sr. Leis, lembra que tivo unha conversa con este
concelleiro e lle dixo que a interventora se atopaba de baixa, pedíndolle incluso a
posibilidade de trasladar a comparecencia e agora o Sr. Leis volta a sacar o tema.
Salienta o Sr. alcalde que na súa intervención utilizou datos contrastados, que non
poden ser resumidos como meras estadísticas que non teñen efecto na vida real,
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cando a mellora dos datos económicos sí que inflúen na vida real. Di que hai un
remante de tesourería de tres millóns que había que prever por Lei porque os
resultados financeiros foron positivos na última lexislatura. O Sr. alcalde salienta que se
nega a oir determinadas aseveracións como a de que hipoteca ao concello, e pide un
pouco de seriedade. O Sr. alcalde pregúntalle ao Sr. Leis que é o que lle está pedindo
e que, tal e como está a situación económica, regale o patrimonio público ou que venda
os nichos sen o permiso de medio ambiente.

Sendo as vinte e dúas horas e cincuenta minutos entra no salón de Pleno a concelleira
do BNG, Sra. Hermida.

O Sr. alcalde explica que os datos se obteñen dos orzamentos e das contas xerais
aprobadas, polo que son datos reais que afectan ao día a día. Di que o Sr. Leis fala
dunha moción do ano 2005, e que non fala de que o PSOE a nivel estatal incrementou
as competencias dos concellos en materia de contratación, axustándose todas as
contratacións feitas no concello á legalidade. Salienta o Sr. alcalde que os procesos
están regrados e son transparentes. En canto ás contratacións de persoal opina o Sr.
alcalde que se socialmente os nacionalistas estiveran tan introducidos como di o Sr.
Leis gañarían as eleccións no país, engadindo que o Sr. Leis ve nacionalistas en todos
os lados. Explica o Sr. alcalde que a contratación coa Universidade inclúe a Xavier
Ferreira e que o Sr. Leis ve fantasmas, xa que esta persoa asesora tamén aos
concellos de Ames e Brión en materia de persoal. Pregunta o Sr. alcalde se hai que
renunciar a persoas de reputado prestixio porque teñan unha determinda ideoloxía.
Explica que aos orzamentos xa se referiu e sinala que os orzamentos do 2010 seguen
sendo bos, deixándose no 2011 unha situación económica contraria á que se atoparon
cando entraron no goberno. Tratándose do persoal o Sr. alcalde explica que o convenio
prevee a elaboración da relación de postos de traballo nos dous anos seguintes. O Sr.
alcalde di non estar de acordo con que o portavoz do PSOE deixe caer, no ámbito de
contratación do persoal, a existencia dun contrato opaco. Di que este concelleiro
referiuse a unha bolsa dunha persoa que se atopa de baixa, sen que iso implique que
se cubrira unha praza. Salienta o Sr. alcalde que os tribunais de selección non están
integrados por políticos senón polos habilitados e outros traballadores. Pídelle o Sr.
alcalde ao Sr. Leis que demostre co que non está de acordo, xa que os procesos son
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transparentes e coas súas afirmacións lle está faltando ao respeto aos membros do
tribunal. Salienta que ninguén recibiu ningunha indicación para contratar a alguen polo
que non se pode introducir ningún elemento de dúbida. En canto á seguridade sinala o
Sr. alcalde que os contratos de proteccion civil terán que regularizarse, xa que a única
solución era interromper o servizo e neste contexto hai que ter en conta que se hai un
incendio ou un accidente de tráfico van eles, polo que se trata dun servizo
importantísimo para o concello que non estaba disposto a interromper. Salienta que
está no concello para tomar solucións e que, habida conta da importancia do servizo,
se nega a suspendelo dous anos. Salienta o Sr. alcalde que a importancia do servizo,
hai que poñela tamén en relación coa inexistencia do servizo comarcal de bombeiros.
En canto ao local da policía, o Sr. alcalde explica que o Sr. Leis primeiro lles dixo os de
Calo que tiveran coidado porque se lles ia a poñer alí o edificio da policía, e cando se
renunciou os cartos lles dixo que o concello perdera os cartos. Opina o Sr. alcalde que
non se pode estar a todo e explica que no seu momento ofertouse aos de Calo porque
a permuta non estaba regularizada. Salienta en todo caso o Sr. alcalde que menos mal
que se renunciou no seu momento porque agora sería inviable. Salienta que a súa
intervención está basada en datos reais e remata o Sr. alcalde sinalando que ao Sr.
Blanco non lle ten nada que dicir porque se sumou ao dito polos outros concelleiros e
so engadiu que se fala de herdanza, e que iso está nos datos.

O Sr. Parajó opina que non é lóxico que se pidan datos e non se faciliten. Refírese o
Sr. Parajó a unha petición efectuada por el con data de dous de novembro que non foi
respostada. O Sr .Parajó di que hai cousas que dixo o Sr. Leis respeto das cales ten
que darlle a razón, como por exemplo o tema da educadora. Di o concelleiro do Grupo
Mixto que descoñece se as contracións se fan ben ou mal pero que resulta sospeitoso
que mirando no ordenador compróbase que a seleccionada coñece a determinadas
persoas do Bloque, entre elas á Sra. Hermida. Di o Sr. Parajo que benvidos sexan os
cartos e que mellor é que non haxa que facer aportacións, non esquecéndose en todo
caso que as obras con fondos propios son poucas. Refírese o Sr. Parajó á piscina
municipal e di que o Sr. alcalde non falou dela e non dixo porque non foi capaz de
contratala.
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Sendo as vinte e tres horas e dez minutos, sae do Salón de Plenos o concelleiro do
BNG, Sr. Rey.

O Sr. Parajó di que o BNG criticaba aos que estaban antes gobernando e resulta que
agora as ofertas das contratacións as presenta a mesma empresa e con números
correlativos de rexistro. Tratándose do PXOM di o Sr. Parajó que hai que pensar que o
Plan Xeral non só é facer vivendas, senón que hai máis cousas, coma por exemplo o
desenrolo dos polígonos.

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen di que o Sr. alcalde sempre ten a
habilidade de interpretar o que quere, xa que cando el falou do uso abusivo dos
procedementos negociados, non falou de ilegalidade, senón que únicamente lembrou
que o Sr. Noriega o criticaba cando estaba na oposición.

Sendo as vinte e tres horas e catorce minutos, sae do Salón de Plenos o concelleiro do
Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. Parajó e entra o concelleiro do BNG, Sr. Rey.

O Sr. Leis di que tratándose do contrato de asistencia xurídica, non houbo tres ofertas
presentadas senón que veu un ao concello e presentou as tres. O Sr. Leis interésase
pola contratación do Diverteo e a empresa adxudicataria, Anta Xurada S.L. Xestión.

A concelleira do BNG, Sra. Diéguez, resposta que so se presentou esa empresa.

Sendo as vinte e tres horas e dezasete minutos, entra no Salón de Plenos o concelleiro
do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. Parajó.

O portavoz do PSOE di que tratándose dos orzamentos él non falou da débeda, senón
de que as previsións non se cumpriron, polo que se mentiu á cidadanía e á oposición
incorporando ingresos que non se ian a cobrar. O Sr. Leis di que xa se vera no seu
momento que ocorre coa débeda, engadindo que actualmente hai nove gardas
municipais e non existe turno de noite polo que, o PSOE cando o di, non minte.
Pregunta o Sr. Leis porque non se cumpriu a oferta de emprego público do 2008 e
salienta que o PSOE non minte en relación ao da sede da policía local cando di que o
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BNG perdeu uns cartos que recibiu. Di o Sr. Leis que o feito de que non se creara a
Xunta Local de Seguridade e o Consello Local de Seguridade é unha realidade
obxectiva. Non hai no Concello relación de postos de traballo, cuestión esta que polo
menos recoñece o Sr. alcalde. Salienta que é absolutamente certo que existe unha
prórroga ilegal dos contratos de protección civil, sendo preciso que se o Sr. alcalde
opta por ese modelo o faga con todo o mundo. Di o Sr. Leis que non quere entrar en
determinado tipo de gratificacións que se reciben, como por exemplo co tema do
albergue. Tratándose dos informes de reparo solicitados, di o Sr. Leis que está
esperando dende outubro e que efectivamente o Sr. alcalde lle chamou para dicirlle
que a interventora estaba enferma, debéndose en todo caso ter en conta que esa
situación ocorre dende xaneiro. Di o Sr. Leis que en todo caso quere ver eses informes
antes das eleccións. Salienta que él fala de feitos obxectivamente constatables.
Remata o Sr. Leis referíndose ao obxecto da comparecencia, en relación co
orzamento, referíndose o acordo de dar conta do grao de cumprimento dos
orzamentos, sen que se diga nada da débeda, ámbito ao que levou o Sr. alcalde a súa
intervención para desviar a atención.

Interven o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que como o Sr. alcalde lle di que non di
nada, vai a empezar. O Sr. Blanco, dirixíndose ao Sr. alcalde, dille que leva catro anos
e pregúntalle que fixo. Opina que se nel no seu momento contara con mil e pico millóns
faría maravillas e que se o equipo de gobenro aforra é porque lle dan cartos.

O Sr. alcalde salienta que cabe preguntarse se a insinuación do Sr. Parajó do tema do
facebook é proba de falta de transparencia nos procesos, engadindo que en todo caso
a persoa titular da praza chámase Carmen Hermida, e non é a concelleira. O Sr.
alcalde

salienta

que

os

procesos

son

absolutamente

transparentes

e

que

concretamente nese cree lembrar que os membros eran a secretaria, o arquitecto e
unha traballadora social. Tratándose da petición de documentación do Sr. Parajó, o Sr.
alcalde pídelle disculpas y dille que ten razón porque non o chamei. O Sr. alcalde di
que o avance da liquidación estará na primaveira. Pide un poco de seriedade xa que
cando eles chegaron o contrato da piscina xa estaba formalizado. Tratándose das
contratacións salienta que as mesmas fanse axustándose ao previsto na lei, estándose
ademais establecendo o xermen dun departamento de persoal. Salienta o Sr. alcalde
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que os datos facilitados son oficiais. A previsión de ingresos está vinculada ao
superavit existente. Opina o Sr. alcalde que o Sr Leis fala de estar hipotecados e a
situación vai mellorando. En canto ao afirmado polo Sr. Leis de que se lle mentira á
cidadanía, o Sr. alcalde di que do orzamento ríndense contas a través da conta xeral e
ata o de agora foron positivas. Tamén hai que ter en conta que hai previsións de gastos
que non foron realizadas, por exemplo no ámbito de persoal. En canto ao tema de
protección civil, di o Sr. alcalde que hai xente que pensa que pode pivotar en torno aos
voluntarios, pero que él ten unha opinión diferente, apostándose por un modelo mixto.
Tratándose do local da Policía di o Sr. alcalde que xa explicou as razóns, engadindo
que está seguro que o Sr. Leis faría o mesmo.

Sendo as vinte e tres horas e catorce minutos, co permiso da presidencia, abandona o
Salón de Plenos a concelleira do PP, Sra. Barros.

O Sr. alcalde agradece ao Sr. Blanco que non se extendera na súa intervencion.
Remata explicando que a través do fondo recibironse tres millóns no primeiro e case
dous millóns no segundo e salienta que todos os concellos recibiron cartos dos fondos
así como dos plans da Deputación e doutros.

7.- 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.

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, di que o seu grupo ten unha moción sobre o día
internacional da muller.

O Sr. alcalde di que non aínda non existindo inconviente en que se adopte outro
acordo, o equipo de goberno tiña preparada unha declaración institucional que foi
trasladada aos grupos.
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O Sr. Leis di que o seu grupo tamén ten unha proposta de manifesto.

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 do PSOE sobre o día internacional da muller.

O Sr. alcalde pídelle ao portavoz do PSOE que pase á defensa da moción.

O Sr. Leis da conta da moción do seu grupo, de 15/025/2011, que se recolle 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 con motivo da celebración do Día Internacional da Muller,
o vindeiro 8 de marzo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Os Acordos recentemente concertados entre Goberno de España, sindicatos e sector empresarial
significan un bo comezo para remontar a actual situación de crise económica na que o noso país e o
conxunto da UE están sumidos nos últimos anos. Pero tamén se fai necesario, para superar esta
ardua etapa, que as administracións máis próximas á cidadanía, os concellos, acaden un pacto de
compromiso e de responsabilidade coa cidadanía, para erradicar definitivamente as desigualdades
entre homes e mulleres aínda existentes na nosa sociedade.
Crear e manter un modelo social máis igualitario, máis eficiente e máis produtivo, con maior cohesión
social e sen poñer en perigo o estado de benestar, fai necesaria unha reflexión en profundidade e
unha toma de decisións meditada pero decidida como fin último da xestión municipal, que non só
repercutirá no ben común nos eidos máis próximos, senón tamén no ámbito xeral de todo o país.
Debemos pois forxar un novo paradigma de servizos sociais máis acorde coa realidade das mulleres
da nosa sociedade actual para reducir os desequilibrios entre mulleres e homes.
A responsabilidade do privado segue sendo, case exclusivamente, das mulleres, e se non acadamos
que os homes se conciencien e compartan as responsabilidades familiares, as mulleres seguirán
estando en clara desvantaxe. Porque a igualdade “real e efectiva” pasa pola incorporación das
mulleres a un emprego de calidade nas mesmas condicións ca os homes, e isto esixe un reparto
igualitario da esfera do privado, dos asuntos domésticos e dos coidados. Só cunha verdadeira
corresponsabilidade entre homes e mulleres se equilibrarán realmente as oportunidades para elas.
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Por iso, a corresponsabilidade entre homes e mulleres no privado, o acceso das mulleres ao mercado
laboral e en postos de traballo de calidade, así como o empoderamento das mulleres no público, son
os instrumentos que nos permitirán remover positivamente as estruturas sociais baseadas na antiga
sociedade patriarcal.
Esta tarefa debe comezar dende a xestión dos concellos porque é de onde parte a posta en marcha
das políticas de igualdade para acadar que o enorme potencial humano, social e económico que
significan as mulleres na sociedade, contribúa decisivamente a mellorar a nosa situación económica e
a seguir avanzando en materia de igualdade entre homes e mulleres.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:
Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista propón neste Pleno, para a súa aprobación se procede, a
seguinte proposta de resolución:
Dende o eido municipal, faise necesario:
1. Incorporar a perspectiva de xénero ás políticas activas de emprego que se desenvolven a nivel
local.
2. Repensar os horarios, apostando pola flexibilidade nos servizos públicos, a harmonización dos
tempos escolares e unha racionalización dos horarios comerciais para que sexan compatibles coa
conciliación da vida profesional e persoal de mulleres e homes.
3. Estender a rede de servizos de atención aos menores de 0 a 3 anos e ás persoas en situación de
dependencia, así como a ampliación de horarios de escolas infantís e centros de día para persoas
maiores e persoas con discapacidade.
4. Fomentar a posta en marcha de proxectos de apertura para os centros escolares co fin de atender
as necesidades de conciliación das familias de cada centro, segundo as demandas familiares.
Desenvolveranse actividades extraescolares necesarias para a conciliación no período lectivo. Do
mesmo xeito, garantiremos a posta a disposición das familias de servizos de atención infantil de
carácter lúdico durante os períodos de vacacións escolares.
5. Reforzar os programas de Servizo de Axuda a Domicilio e Tele-asistencia para a atención das
persoas en situación de dependencia, maiores, familias en risco de exclusión e persoas con
discapacidade, promovendo a creación de emprego feminino e a actividade emprendedora das
mulleres neste sector, á vez que se potencia a conciliación da vida familiar, laboral e persoal.
6. Dende os servizos de orientación, formación e intermediación municipais para o emprego,
fomentaranse programas estratéxicos de promoción da igualdade de oportunidades nas empresas.
De acordo coa Lei de contratos do sector público, incorporaranse, na adxudicación de contratos
públicos, cláusulas que permitan valorar positivamente ás empresas socialmente responsables ca
igualdade.
7. Estimular as iniciativas emprendedoras das mulleres e o fornecemento das redes de mulleres
empresarias, a través de axudas económicas (subvencións e micro-créditos). Neste contexto, e dende
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as políticas locais, incentivaremos o acceso das mulleres ás tecnoloxías da información e o
coñecemento, porque isto terá importantes efectos económicos e sociais.
8. Impulsar a loita contra a feminización da exclusión social, adecuando a resposta e os recursos dos
servizos sociais ás diferentes necesidades dos colectivos de mulleres en situación ou risco de
exclusión e estimulando o acceso aos recursos educativos, sociais e económicos.
Teo, 15 de febreiro de 2011
Alexandre Leis Carlés
Concelleiro portavoz do Grupo Municipal Socialista”
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-TEO), Sr. Parajó,
sinala que non ten nada que dicir.

O Sr. Blanco di que se hai unha declaración institucional xa tería que valer para todos
os grupos.

O Sr. Leis di que non son incompatibles.

O Sr. Blanco di que o Sr. Leis presenta agora a moción por urxencia, sendo máis
normal que se faga unha conxunta.

O Sr. Leis di que a presentan como partido e que se os demais grupos non a queren
apoiar que non o fagan.

O Sr. alcalde sinala que está de acordo co que di o Sr. Blanco, aínda que poida resultar
lexítimo que cada grupo presente a súa propia moción, debéndose en todo caso ter en
conta que o Sr. Leis leeu unicamente a parte resolutiva, non a exposición de motivos,
coa que a maioría estaría en desacordo, os grupos non teñen copia, a pesar diso
pasouse a urxencia, pídeselle que faga unha modificación e non quere facela, todo o
cal amosa que o Sr. Leis non ten unha actitude constructiva.

O Sr. Leis di que como partido están lexitimados a presentar a moción.

O Sr. alcalde pídelle que retire o primeiro parragrafo xa que co demais o BNG está
basicamente de acordo.
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O Sr Leis di que cada forza política pode facer a súa intepretación do Día internacional
da muller.

O Sr. Blanco pregutna que porque meten ao Sr. Zapatero.

O Sr. Leis di que non o meten, pero que están orgullosos del.

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

- 34 -

A C T A 4/2011
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 30 MARZO DE 2011 –

Na Casa do Concello, a trinta de marzo de dous mil once, 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. 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. Manuel Mata Iglesias

-1-

Interventora:
D.ª Manuela Barcia Vázquez
Secretaria Xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz

ORDE DO DÍA
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 26.01.2011.
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 86/11 Á 176/11).
3.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE DECLARACIÓN DO
CONCELLO DE TEO COMA ZONA NON NUCLEAR.
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CAMBIO DE DESTINO DAS
ESCOLAS UNITARIAS DE CAMPOS E VILARIÑO.
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL.
6.- COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DA CORPORACIÓN DO CONCELLEIRO
RESPONSABLE DA ÁREA DE URBANISMO D. RAFAEL SISTO EDREIRA.
7.- MOCIÓNS.
8.- 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:

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 26.01.2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 26/01/11.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade dos presentes.
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2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 86/11 Á 176/11).
O Sr. alcalde da conta das Resolucións da alcaldía dictadas dende o día 18 de febreiro
ata o 24 de marzo de 2011, que comprenden os números 86 ao 176, 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 MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE DECLARACIÓN DO
CONCELLO DE TEO COMA ZONA NON NUCLEAR.
O Sr. alcalde da conta da moción do BNG de 21/03/2011 (rex. entrada nº 2.148) que se
recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de
presidencia de 24/03/2011.
“MOCIÓN DE DECLARACIÓN DO CONCELLO DE TEO
COMA ZONA NON NUCLEAR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os efectos sísmicos sobre a central nuclear de Fukushima, no norte do Xapón, obrigaron ás autoridades a
declarar o estado de “emerxencia de enerxía nuclear”, producíndose fugas radiactivas, a evacuación de
máis de 200.000 persoas en case 40 km á redonda e continuando latente o risco de fusión atómica
e a explosión do propio reactor nuclear que desencadearía un accidente nuclear fatal a nivel mundial.
Traxedias e accidentes como os ocurridos nas centrais nucleares de Chernóbil, Three Mile IslandHarrisburg en Estados Unidos ou Vandellós-I en Catalunya, que obrigou neste caso ao seu peche
definitivo, poñen de manifesto que ningún reactor nuclear é seguro e que a enerxía nuclear carece das
garantías ambientais e de seguridade exixíbeis, alén de que non é necesária para facer fronte ás
necesidades enerxéticas de Galiza ou do Estado español.
O pobo galego tense manifestado historicamente contra os intentos de instalar centrais nucleares no noso
País. A finais dos anos setenta do século pasado non só se freou a intención de construír unha central en
Xove, senón que sentaron as bases para un consenso social contrario a estas instalacións no noso
territorio. Foi dende aquela que as ideas e posicións antinucleares se asumiron como maioritarias na nosa
sociedade.
Ademais, hai que lembrar que Galiza ten sofrido un dos máis graves problemas derivados da enerxía
nuclear ao acoller fronte ás súas costas, a comezos dos anos 80, un vertedoiro de miles de toneladas de
residuos radiactivos que contou coa forte oposición do pobo galego e das súas institucións locais,
conseguindo paralizar os vertidos na Fosa Atlántica.
A finais do século pasado estivo presente novamente o debate nuclear cando os intentos de ENRESA de
situar un cemiterio nuclear no noso País, mais felizmente desbotado, grazas a unha conciencia cidadá
contraria á nuclearización.
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Galiza non necesita ningunha central nuclear. O noso país exporta na actualidade máis da terceira parte
da electricidade que xenera. Os galegos e galegas poderiamos satisfacer as nosas necesidades de
electricidade cun baixo impacto ambiental promovendo o aforro e a eficiéncia enerxética, desenvolvendo
con garantias de respecto ao medio natural as enerxías renovábeis.
A enerxía nuclear non é o futuro e atópase en declive practicamente en todo o mundo, e non representa
unha enerxía respectuosa co medio ambiente e coa saúde das persoas. As centráis nucleares contaminan
en todas as fases e supoñen un risco evidente e contrastado para a saúde das persoas, sobre todo en
caso de accidentes. O problema de tratamento dos residuos segue pendente, dado que manteñen a súa
radiactividade e perigo durante 250.000 anos.
É falso que a enerxía nuclear sexa un medio máis barato para a produción de enerxía eléctrica. É preciso
calcular o custe incluíndo todo o proceso, que vai desde a extracción do uranio, o seu enriquecemento, as
propias centrais nucleares, o reprocesamento do combustíbel e a xestión de residuos.
Por todo isto, solicitamos do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1. Declarar o concello de Teo como zona desnuclearizada.
2. Adherírmonos como Corporación municipal ao acordo do Parlamento de Galiza de 6 de
setembro de 2006,
Instando á Xunta de Galiza a que:
• Se dirixa ao goberno do Estado para que se leven adiante as actuacións necesarias co
fin de que Galiza sexa de maneira efectiva territorio desnuclearizado.
•

O alcance desta declaración implicará:
•

A prohibición de localizar no territorio galego un cemiterio nuclear ou depósitos
de almacenamento de residuos nucleares.

•

A prohibición de que en Galiza se constrúan centrais nucleares.

•

Continuar co impulso de políticas de aforro e eficiencia enerxética, ademais de
incrementar o uso de enerxías renovábeis no noso modelo enerxético.

2. Comunicar este acordo aos grupos parlamentares no Parlamento de Galiza.
Teo, 21 de marzo de 2011”

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (IN-TEO), Sr. Parajó, o
portavoz do PSOE, Sr. Leis, e o portavoz do PP, Sr. Blanco, amosan a conformidade
dos seus respectivos grupos coa proposta.

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:
1.- Declarar o concello de Teo como zona desnuclearizada.
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2.- Adherírmonos como Corporación municipal ao acordo do Parlamento de
Galiza de 6 de setembro de 2006,
Instando á Xunta de Galiza a que:
• Se dirixa ao goberno do Estado para que se leven adiante as
actuacións necesarias co fin de que Galiza sexa de maneira efectiva
territorio desnuclearizado.
•

O alcance desta declaración implicará:
•

A prohibición de localizar no territorio galego un cemiterio
nuclear ou depósitos de almacenamento de residuos
nucleares.

•

A prohibición de que en Galiza se constrúan centrais
nucleares.

•

Continuar co impulso de políticas de aforro e eficiencia
enerxética, ademais de incrementar o uso de enerxías
renovábeis no noso modelo enerxético.

3.- Comunicar este acordo aos grupos parlamentares no Parlamento de Galiza.

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CAMBIO DE DESTINO DAS
ESCOLAS UNITARIAS DE CAMPOS E VILARIÑO.
O Sr. alcalde da conta da proposta da alcaldía de 21/03/2011 que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de educación e
mocidade de 24/03/2011.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Asunto: Cambio de destino das escolas unitarias de Campos e Vilariño.

Considerando que este concello é propietario de dous inmobles sitos no lugar de Fontenlo
nº 29, parroquia de Teo e no lugar de Vilariño nº 14, parroquia de Vilariño, calificados
como bens de dominio público afectos a un servizo público, ao destinarse tradicionalmente
ao servizo de escolas unitarias nas respectivas parroquias.

Considerando que ditos inmobles foron destinados durante moitos anos ao uso citado,
deixando de ser destinados ao mesmo por falta de alumnado, non levándose a cabo
actualmente nos mesmos actividade algunha relacionada co uso educativo.
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Considerando que as parroquias mencionadas, cun darácter fundamentalmente rural,
contan cun total de 1.534 habitantes, precisando, pola súa ubicación, contar con lugares
públicos dos que poida dispoñer a veciñanza das mesmas para desenvolver actividades.

Considerando que, en virtude do exposto, considerase conveniente que os citados
inmobles poidan ser destinados a un uso sociocultural, para atender as demandas da
veciñanza, permitíndose utilizar os mesmos para a realización de actividades, como
impartición de cursos, actividades musicais, actividades organizadas polas asociacións
veciñais de diversa índole, etc, e outras que resultan beneficiosas para o interese público.

Considerando que de acordo co exposto, solicitouse a correspondente autorizacion da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, autorizándose por esta a
desafectación das escolas unitarias citadas, mediante escrito de 11/01/2011 (rex. entrada
nº 280, de 17/01/2011), ao non ser necesarias para o uso educativo ao que estaban
destinadas.

En virtude do exposto, considerase oportuno cambiar o destino público dos citados
inmobles, para legalizar e normalizar a súa situación, o que supón tramitar un expediente
de desafectación do uso que actualmente teñen atribuído (educativo) con simultánea
afectación a un novo uso (sociocultural) igualmente de servizo público, na modalide de
mutación demanial interna ou obxectiva.

Visto o Informe de Secretaría de 21/03/2011 e demais documentos obrantes no expediente
e de conformidade co disposto nos artigos 81 da LRBRL, 269 LALGA, 8 do RBEL e arts.
71 e 72 da LPAP, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:

Primeiro.- Aprobar inicialmente a desafectación dos inmobles sitos no lugar de Fontenlo nº
29, parroquia de Teo e no lugar de Vilariño nº 14, parroquia de Vilariño, ata agora
destinados ao servizo público de escolas unitarias, e a súa afectación simultanea ao
servizo público de locais socioculturais, como mutación demanial interna ou obxetiva, sen
que supoña cambio da súa natureza de bens de dominio público, afectos a un servizo
público.
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Segundo- Expoñer ao público o expediente, polo prazo dun mes, mediante insercción do
anuncio correspondente no taboleiro de edictos do Concello e no Boletín Oficial da
Provincia, a fin de que os interesados poidan presentar as alegacións que estimen
pertinentes.
Terceiro.- No caso de formularse alegacións durante o trámite de información pública,
serán resoltas pola Corporación, considerándose aprobada definitivamente a desafectación
dos inmobles do uso educativo e a súa afectación simultánea ao uso sociocultural para o
caso de que non se formulasen.
Cuarto.- Facultar ao Sr. Alcalde para a sinatura de todos os documentos relacionados con
este expediente.
En Teo, a 21 de marzo de 2011.
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (IN-TEO), Sr. Parajó, o
portavoz do PSOE, Sr. Leis, e o portavoz do PP, Sr. Blanco, amosan a conformidade
dos seus respectivos grupos coa proposta.

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:
Primeiro.- Aprobar inicialmente a desafectación dos inmobles sitos no lugar de
Fontenlo nº 29, parroquia de Teo e no lugar de Vilariño nº 14, parroquia de
Vilariño, ata agora destinados ao servizo público de escolas unitarias, e a súa
afectación simultanea ao servizo público de locais socioculturais, como
mutación demanial interna ou obxetiva, sen que supoña cambio da súa natureza
de bens de dominio público, afectos a un servizo público.
Segundo-

Expoñer ao público o expediente, polo prazo dun mes, mediante

insercción do anuncio correspondente no taboleiro de edictos do Concello e no
Boletín Oficial da Provincia, a fin de que os interesados poidan presentar as
alegacións que estimen pertinentes.
Terceiro.- No caso de formularse alegacións durante o trámite de información
pública,

serán

resoltas

pola

Corporación,

considerándose

aprobada

definitivamente a desafectación dos inmobles do uso educativo e a súa
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afectación simultánea ao uso sociocultural para o caso de que non se
formulasen.
Cuarto.- Facultar ao Sr. Alcalde para a sinatura de todos os documentos
relacionados con este expediente.

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL.
O Sr. alcalde da conta da proposta da alcaldía de 18/03/2011 que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo,
vivenda e infraestruturas de 24/03/2011.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación iniciado por Providencia desta Alcaldía de data
08/03/20101 para adxudicar as obras denominadas “PROYECTO REFORMADO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL
CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, financiadas con cargo ao convenio asinado entre a
Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Teo o 22/02/2011, convenio que foi
aprobado polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión celebrada o 28/01/2011, cunha
achega provincial de 1.312.811,69 € (1.200.000,00 € con cargo a anualidade de 2011 e
112.811,69 € con cargo á anualidade de 2012), ascendendo o importe total das obras a
1.912.811,69 €, IVE engadido, 1.621.026,86 € de valor estimado do contrato mais
291.784,83 € de IVE.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
-

Proxecto de obra, redactado polo arquitecto municipal D. IGNACIO SOTO
GONZÁLEZ.
Acta de replanteo incorporada ao proxecto.

-

Prego de cláusulas administrativas particulares de 08/03/2011

-

Certificados de existencia de crédito de 21/01/2011 e 08/03/2011

-

Informe de Secretaría de 14/03/2011

-

Informe de Intervención de 14/03/2011

Visto o “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”,
redactado polo arquitecto municipal D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, cun orzamento de
execución por contrata que ascende a 1.912.811,69 €, IVE engadido.
Considerando o disposto nos artigos 93 e 94 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público (LCSP) e sendo competencia do Pleno da Corporación a
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adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda da citada
Lei á vista do informe de intervención de 14/03/2011.
Proponse ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto,
atendendo a varios criterios de adxudicación, das obras denominadas “PROYECTO
REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”.

Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus anexos, de
data 08/03/2011, que rexerán a contratación.

Terceiro.- .- Aprobar o gasto plurianual correspondente para os exercicios 2011 e 2012
por un importe total de 1.912.811,69 € IVE engadido, con cargo a partida orzamentaria
340/627.00 de acordo co seguinte cadro de financiamento:
Anualidade 2011:
•

Achega provincial

1.200.000,.- €.

•

Achega municipal

412.811,69 €.

TOTAL 2011

1.612.811,69 €

Anualidade 2012:
•

Achega provincial

112.811,69 €

•

Achega municipal

187.188,31 €

TOTAL 2012

300.000,.- €

Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, mediante procedemento
aberto con multiplicidade de criterios de valoración, publicando o anuncio de licitación no
BOP, no perfil do contratante do Concello e nun dos diarios de maior tirada na Comunidade
Autónoma de Galicia.

Quinto.- Nomear os membros de Mesa de Contratación, que deberá constituírse para a
apertura de proposicións, e que de acordo co establecido no Real Decreto 817/09, polo
que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de contratos do sector público, estará
constituída polos membros que se indican a continuación:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
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Vocais:
-A Secretaria Xeral do Concello
-A Interventora do Concello
-O Arquitecto Municipal
-O Concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas
-O/A concelleiro/a designado/a polo voceiro do grupo municipal do PP
Secretaria:
A Adxunta a Secretaría Xeral do Concello
Suplentes: Os membros da Mesa de contratación poderán ser substituídos por causa
xustificada. A estes efectos a Secretaria e a Interventora serán substituídas polo/a
funcionario/a que legalmente as substitúan, o concelleiro de Urbanismo, Vivenda e
Infraestruturas polo concelleiro de Servizos Básicos, o Arquitecto municipal polo arquitecto
técnico municipal Luis Javier Castro Martínez e o/a concelleiro/a designado/a polo grupo
municipal do PP por outro/a concelleiro/a que designe o referido grupo. A secretaria da
Mesa será substituída pola funcionaria municipal Mª Elena Méndez Buela.
A composición da Mesa deberá publicarse no perfil do contratante do Concello de Teo
cunha antelación mínima de sete días con respecto á reunión que deba celebrar para a
cualificación da documentación, tal como establece o artigo 21.4 do citado RD 817/2009.
Teo, 18 de marzo de 2011
O alcalde,
Martiño Noriega Sánchez”

O Sr. alcalde explica que a baixa se destinará integramente a minorar a aportación de
187.188,31€, algo positivo poque unha baixa mínima deixa sen aportación ao concello
na anualidade 2011, engadindo que o Pleno é o órgano competente para a
contratación da obra.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (IN-TEO), Sr.
Parajó, di estar de acordo coa proposta que se vai a someter a votación en relación á
contratación, habida conta da suspensión de pagos da empresa adxudicataria.
Pregunta o Sr. Parajó canto tempo tardará en facerse a obra.

O Sr. alcalde resposta que o proxecto é de vinte meses.
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O Sr. Parajó sinala que na proposta se fai referencia ás anualidades 2011 e 2012 e que
hai que ter en conta que pese a que nos atopamos cunha piscina contratada fai máis
de catro anos, Teo segue sen piscina. Di o Sr. Parajó que descoñece se pode levar
tanto tempo arranxar un problema de quiebra dunha empresa, porén lle parece un
retraso excesivo cando ademais agora non se pode acabar no 2011 senón no 2012,
máxime cando os concellos limítrofes están inaugurando as piscinas estes días.
Remata o Sr. Parajó sinalando que, pese ao problema xurdido, catro anos para levar
adiante o tema lle parece moito tempo.

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen di que o seu grupo está de acordo coa
proposta, engadindo que en todo caso comparten a crítica do Sr. Parajó porque existiu
un retraso excesivo, aínda que o importante é que se faga a piscina.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que o seu grupo está na liña do dito ata
o de agora. Lembra que a obra foi unha iniciativa do PP e salienta que se debería ter
en conta que, por enriba de todo, o importante é que todos queren que haxa piscina.

O Sr. alcalde agradece a colaboración da Deputación da Coruña ao facilitar a
viabilización dun problema que tiña unha dificil solución. Salienta que resulta preciso
lembrar os problemas coa empresa, a vía concursal, despois a quiebra, o feito de que a
segunda empresa estivera tamén incursa na mesma situación, a incautación do aval,
para o que foi preciso pelexar seis meses, e por último a negociación do financiamento.
Di o Sr. alcalde que o proceso reflicte unha posición complicada das empresas, que
afecta ao concello. Tratábase de buscar unha saída e a Deputación portouse ben. O
Sr. alcalde explica que a tranquilidade é que pasados vinte meses Teo terá unha
piscina climatizada. Di descoñecer en que parte do proceso no que se fai unha crítica,
o BNG pode facer autocrítica porque todo se fixo dende unha impecable actuación dos
servizos técnicos, polo que descoñece en que momento se poderían ter feito as cousas
doutra maneira.

- 11 -

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (IN-TEO), Sr.
Parajó, di que recoñece que toda a problemática era dificil de resolver, pero que a
piscina ten que ir para diante e polo tanto haberá que axilizar as obras o máximo
posible.

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen sinala que non ten nada máis que engadir.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen anuncia o apoio do seu grupo á proposta.

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:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto,
atendendo a varios criterios de adxudicación, das obras denominadas
“PROYECTO

REFORMADO

BÁSICO

Y

DE

EJECUCIÓN

PARA

LA

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA.
TEO”.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, cos seus
anexos, de data 08/03/2011, que rexerán a contratación.
Terceiro.- Aprobar o gasto plurianual correspondente para os exercicios 2011 e
2012 por un importe total de 1.912.811,69 € IVE engadido, con cargo a partida
orzamentaria 340/627.00 de acordo co seguinte cadro de financiamento:
Anualidade 2011:
•

Achega provincial

1.200.000,.- €.

•

Achega municipal

412.811,69 €.

TOTAL 2011

1.612.811,69 €

Anualidade 2012:
•

Achega provincial

112.811,69 €

•

Achega municipal

187.188,31 €

TOTAL 2012

300.000,.- €
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Cuarto.- Dispoñe-la apertura do procedemento de adxudicación, mediante
procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración, publicando o
anuncio de licitación no BOP, no perfil do contratante do Concello e nun dos
diarios de maior tirada na Comunidade Autónoma de Galicia.
Quinto.- Nomear os membros de Mesa de Contratación, que deberá constituírse
para a apertura de proposicións, e que de acordo co establecido no Real Decreto
817/09, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de contratos do
sector público, estará constituída polos membros que se indican a continuación:
Presidente: O Alcalde ou concelleiro que o substitúa.
Vocais:
-A Secretaria Xeral do Concello
-A Interventora do Concello
-O Arquitecto Municipal
-O Concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas
-O/A concelleiro/a designado/a polo voceiro do grupo municipal do PP
Secretaria:
A Adxunta a Secretaría Xeral do Concello
Suplentes: Os membros da Mesa de contratación poderán ser substituídos por
causa xustificada. A estes efectos a Secretaria e a Interventora serán
substituídas polo/a funcionario/a que legalmente as substitúan, o concelleiro de
Urbanismo, Vivenda e Infraestruturas polo concelleiro de Servizos Básicos, o
Arquitecto municipal polo arquitecto técnico municipal Luis Javier Castro
Martínez e o/a concelleiro/a designado/a polo grupo municipal do PP por outro/a
concelleiro/a que designe o referido grupo. A secretaria da Mesa será substituída
pola funcionaria municipal Mª Elena Méndez Buela.
A composición da Mesa deberá publicarse no perfil do contratante do Concello
de Teo cunha antelación mínima de sete días con respecto á reunión que deba
celebrar para a cualificación da documentación, tal como establece o artigo 21.4
do citado RD 817/2009.
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Antes de entrar no punto sexto da orde do día, o Sr. alcalde da a benvida e presenta
aos membros da Corporación, a D.ª Manuela Barcía Vázquez, interventora que vai a
substituir á interventora titular, D.ª Monica Lado, durante o tempo que estea de baixa.

6.- COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DA CORPORACIÓN DO CONCELLEIRO
RESPONSABLE DA ÁREA DE URBANISMO D. RAFAEL SISTO EDREIRA.
O Sr. alcalde explica que a comparecencia do Sr. Sisto foi acordada no Pleno de
febreiro, a partir dunha moción do PSOE, e que tal e como se acordou vai a versar
sobre o plan xeral, concretamente sobre a situación das propostas do PSOE no texto
definitivo e estado actual do desenvolvemento do PXOM, e sobre o proceso de
investigación aberto polo equipo de delitos urbanísticos da Garda Civil en base ás
Dilixencias previas, Procedemento Abreviado 241/2007 do Xulgado de Instrucción nº 1
de Santiago de Compostela. Aclara o Sr. alcalde que na comparecencia se utilizará a
mesma estructura que a utilizada nas demais comparecencias levadas a cabo.

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Sisto, quen agradece ao PSOE que na proposta da
comparecencia se acotaran os temas a tratar, tal e como viña pedindo o BNG. Opina o
Sr. Sisto que en todo caso a súa comparecencia é un pouco rara porque o PSOE votou
que non ao Plan Xeral. Di que pedir explicacións de onde están as aportacións que un
fai ao PXOM cando un se compromete co Plan ten sentido, porén cando un se opón
resulta cando menos un pouco rocambolesco. Di o Sr. Sisto que en todo caso para que
se vexa que o goberno actuo con lealdade en relación con todas as peticións, hai que
lembrar que hai unha carta, do 16 de setembro do 2009, que nos situa no contexto do
PXOM, e que foi remitida ao PSOE na que se poñía que “con este obxectivo está a súa
disposición dende este momento a información existente sobre as modificacións
realizadas para adaptar o PXOM ás demandas da Consellería de Medio Ambiente e da
Dirección Xeral de Urbanismo, comprometéndose o BNG a estudar e responder en
corenta e oito horas ás propostas de modificación que o PSdeG-PSOE propoña”
dentros dos tres criterios recollidas na carta citada. Explica o Sr. Sisto que os tres
criterios que lle foron transmitido ao PSOE se recollían na citada carta nos termos
seguintes:
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-

“As propostas de modificación debían de ser concretas (non importaba o
número, pero debían se concretas e referidas a localizacións concretas nos
planos).

-

As propostas, lóxicamente, non debían contradecir os criterios fixados pola
Consellería de Medio Ambiente e a Dirección Xeral de Urbanismo, comunicados
ao concello durante o goberno bipartito

-

As propostas debían levar o compromiso expreso de que, se son aceptadas na
súa totalidade, o PsdeG-PSOE de Teo votará a favor da proposta de aprobación
do PXOM no Pleno municipal”.

Opina o Sr. Sisto que estes tres criterios resultaban absolutamente razonables.
Salienta que o proceso foi como foi e que o PSOE decidiu non entrar nestas propostas
concretas e unha vez votada abaixo a segunda revisión do Plan e solicitada unha
reunión co Conselleiro, houbo unha reunión en Teo de todos os grupos. Lembra que
des reunión saíu a “proposta do concello de Teo sobre priorización de aspectos
formulados na Orde de 27 de xaneiro de 2010 sobre aprobación definitiva do Plan Xeral
de Ordenación Municipal a efectos da súa reconsideración”, dirixida ao Conselleiro de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, formulado pola empresa redactora do plan
que recollía o que se acordou naquela mesa entre os diferentes grupos. Explica o Sr.
Sisto que aí van incorporadas as propostas presentadas polo PSOE naquela mesa,
tales como a conexión futura coa autopista na zona de peaxe en Solláns-Calo, e así se
se revisa o tomo II do plan xeral, na páxina 77, se comproba como no punto terceiro
recóllese “reservar solo en previsión dunha posible conexión na Autoestrada AP-9 en
Solláns á altura da peaxe actual, actuación demandada en acordo plenario pola
Corporación municipal”. Tamén se pedían garantías explícitas de incorporación da
Ponte de Penelas, en Cacheiras, e nese mesma páxina 77, no párrafo 4, se fala de
“posibilitar a recomposición da continuidade viaria do camiño Tras do Eixo-Penelas,
recoñecido polo Plan Xeral como viario de Nivel IV, interrompido coa execución da AC539”, tamén sae o tema da rotonda de Gaiteiras, en Cacheiras, recollido nas páxinas
76 e 77, cando se fala de “conformar dun modo definitivo a conexión da nova
circunvalación Sur (treito N-550 –AC841) en Cacheiras con axeitadas condicións de
funcionalidade e adecuada integración na trama urbana, mesmo posibilitando a
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resolución dun enlace a distinto nivel”. Di o Sr. Sisto que tamén se falaba do
mantemento do polígono industrial de A Ramallosa, que se concretou, e da eliminación
do vial que cruzaba a urbanización de Augas Mansas. Explica o Sr. Sisto que este
último era o único punto no que existía unha discrepancia de fondo, non tanto dende un
punto de vista político, senón técnico, ao existir unha petición do arquitecto, asumida
polo goberno, de que esa era a única forma de viabilizar a recepción da urbanización
augas mansas, para dar acollida no Plan Xeral ao que era o acceso aos garaxes das
edificacións. Salienta o Sr. Sisto que tamén se falou do emprazamento do centro da
saúde de A Ramallosa, que tamén se recolleu no Plan. Opina o Sr. Sisto que en
relación á segunda parte da primeira pregunta, relativa ao estado actual de
desenvolvemento, tras sete meses de vixencia, hai que dicir que se atopa nunha
situación bastante adecuada, en función da situación xeral existente, que actualmente
non se pode obviar. Explica o Sr. Sisto que esta semana ou a principios da outra, se vai
a pedir un desenvolvemento do SUB 7 polas persoas que teñen máis dun 25 por cen
das titularidades, que ao estar polo sistema de cooperación debe ser o concello o que
desarrolle e contrate o Plan Parcial. Di o Sr. Sisto que igualmente se están intentando
quitar adiante o polígono industrial, porque é un compromiso e unha necesidade do
conxunto da corporación.

Sendo as vinte horas e vinte e nove minutos sae do Salón de Plenos a concelleira do
BNG, Sra. Hermida.

Opina o Sr. Sisto que os pasos que a Xunta deu ultimamente non axudaron moito,
porque está condicionado o do polígono a unha estrada de conxexión cuxo proxecto
parece que vai a sair no ano 2015, non podendo o concello esperar a ese ano para
sacar adiante o tema. Salienta que se están dando os pasos necesarios para intentar
desenvolver o polígono de A Ramallosa, con criterios de non especulación senón de
servizo ao tecido empresarial do concello. Explica o Sr. Sisto que hai algunha reunión
convocada, para ver o interese dende o punto de vista empresarial e para explicar o
proceso. Da conta de que tamén hai varias propostas de fora do concello de
desenvolvemento industrial para situarse aí, porén deben predominar as necesidades
do tecido empresarial de Teo. Hai outras propostas pero menos concretas que a do
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polígono de A Ramallosa. Explica o Sr. Sisto que tamén se está en vías de dar solución
a un dos aspectos que ten máis dinamismo, como é o relativo ás vivendas unifamiliares
con prohibición de segregación en solo de expansión de núcleo. Salienta o concelleiro
de urbanismo que se trata dun tema que quedará resolto este mes, podéndose así
favorecer esa aspecto dinámico. Considera o Sr. Sisto que, sen ser unha visión
triunfalista, considerando as circunstancia económicas, o feito de que existan
demandas, permiten falar dun marxe aceptable de desenvolvemento do Plan Xeral.
Sinala o Sr. Sisto que a comparecencia foi acordada para o tema tratado ata o de
agora, relativo á situación das propostas do PSOE no texto definitivo e estado actual de
desenvolvemento do PXOM, concretándose o segundo punto na investigación aberta
polo equipo de delitos urbanísticos da Garda Civil en base ás Dilixencias previas,
Procedemento Abreviado 241/2007 do Xulgado de Instrucción nº 1 de Santiago de
Compostela. A estes efectos explica o Sr. Sisto que hai que partir do feito de que o
BNG ten unha colaboración total á hora de remitir tanto a documentación dos
expedientes urbanísticos abertos nos últimos anos, como a identificación das persoas
responsables dos diferentes cargos. Lembra o Sr. Sisto que iso se enmarca en
determinados contactos do Sr. alcalde coa fiscalía plantexando determinadas cuestións
de carácter urbanístico. Di o Sr. Sisto que descoñece cal é a orixe ou a situación que
levou a cabo o desenvolvemento de todas a investigación. Habería segundo o Sr. Sisto
varias posibilidades, unha denuncia do BNG do ano 2005, remitida á fiscalía, unha
denuncia de particulares ou en terceiro lugar a confluencia das dúas posibilidades.

Sendo as vinte horas e trinta e oito minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do
BNG, Sra. Hermida.

Aberta a primeira quenda de intervencíóns, o concelleiro do Grupo mixto (IN-TEO), Sr.
Parajó, di que o Sr. Sisto referiuse sobre todo ao PXOM e que sobre este tema se leva
debatido moito porque foron moitos anos co mesmo. Di o Sr. Parajó que lle gostaría
preguntarlle ao Sr. Sisto se dende que é concelleiro se dou conta de que a redacción
do PXOM non se ve igual dende a oposición que dende o goberno, que non é o mesmo
loitar co equipo redactor dende a oposición que dende o goberno, xa que cando se está
ao mando vense os problemas que ten o Plan Xeral. Considera o Sr. Parajó que
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habería que lembrar cando se dicía polo BNG que o Plan era moi restrictivo e despois
houbo que retrinxir máis. Di non estar de acordo con moitos criterios do equipo redactor
e que non hai que llos faga cambiar, como por exemplo en Montouto, cerca de onde
están construíndo o Gadis, e nas Galanas, cun PERI que non se desenvolverá nunca.
Salienta o Sr. Parajó que agora hai que levar o Plan adiante aínda que se trate dun
momento complicado, resultando dificil porque as entidades financeiras non prestan
cartos, porén unha cousa é que se constrúa pouco e outra diferente é que non se
constrúa nada. No 2009 construíronse en Teo 29 viviendas e no 2010 trinta, cifras que
opina o Sr. Parajó son baixas. Salienta que hai que ter en conta como en Ames no
2010 construíronse 32 vivendas e no 2009 trescentas setenta e catro, sendo aí onde se
ven as diferencias. Opina o Sr. Parajó que o que hai que facer e darlle un impulso ao
desenvolvemento do Plan Xeral buscando promotores e inversores. Tratándose do
polígono da Póboa pregunta o Sr. Parajó que se sabe das reunións que se están tendo
cos propietarios. Interésase o Sr. Parajó polo sistema que se ten pensado seguir.
Considera que hai solos que se poderían desenvolver fácilmente sempre que se
buscasen ás persoas axeitas que lle deran un pouco de dinamismo a Teo. Salienta o
concelleiro de IN-TEO que os polígonos dan moitos empregos e que a Teo lle fan moita
falla. En canto á investigación di o Sr. Parajó que naquel momento non estaba en nada
de urbanismo e que non sabe nada do 2001, 2002 e 2003. Tratándose das denuncias
de particulares di estar moi tranquilo porque nunca se dou ningún permiso sen licenza,
polo que será o que teña que ser.

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen di que a raíz da intervención do Sr. Sisto
vese obrigado a facer algunha precisión sobre o sentido da comparecencia dos
responsables políticos. Opina que na intervención so Sr. Sisto hai unha primeira parte
que sobra e que define certo tipo de talantes políticos, e que na segunda cumpriu so
parcialmente co que se lle pediu. Explica o Sr. Leis que a comparecencia ten por
obxecto demandar información e opina que nunha parte da súa intervención o Sr. Sisto
manifestou unhas reservas como si parecera que polo PSOE se pretendera poñelo
contra as cordas. Dille o Sr. Leis ao equipo de goberno que deben aceptar que as
formas democráticas son así e están amparadas pola Lei de Bases e polo ROF, como
procedemento habitual en moitos concellos, sen que haxa que rasgarse as vestiduras.
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Di o Sr. Leis que o BNG non ten información do que se aprobou finalmente, aínda que
sí o pediron verbalmente. Salienta que o seu grupo está absolutamente orgulloso da
súa postura no Plan e de non apoiar a aprobación. Di o Sr. Leis que non se trata de
abrir un debate sobre o PXOM e que non é lóxico que se lles bote en cara que pidan
información dun Plan que eles non aprobaron. Salienta que se hai algunha reviravolta
neste tema non é do PSOE, porque se falou dende o BNG dun plan “impresentable”,
“feito para os amigos”, “`plan cociñado e oscurantista”, etc, e despois aprobouse, sendo
o do PP, BNG e IN-TEO o único pacto existente. Reitera o Sr. Leis que a única razón
da comparecencia é a falta de información documentada e que descoñece se alguén
ten a día de hoxe os textos defnitivos do plan, pero non o seu grupo aínda que sí os
pediron verbalmente. O Sr. Leis dille ao Sr. Sisto que non lle pode falar do que se dixo
naquela reunión porque o que propoñía o PSOE está por escrito. Considera o Sr. Leis
que se debería aproveitar a comparecencia para informar da negativa da apertura da
autovía en Solláns, que espera contrastar o dito polo Sr. Sisto e que o que o seu grupo
pedía era un compromiso escrito de eliminacion de obsctáculos para que no futuro se
puidera executar esa vía. Tratándose da investigación di o Sr. Leis que se quedou
como chegou e que a demanda de información ven dada porque o PSOE e todos os
cidadáns de Teo tiveron a oportunidade de leer moita información publicada en medios
de comunicación que recolleron unha noticia remitida dende o goberno municipal.
Opina o Sr. Leis que se da información que, pola falla de concreción e pola súa
trascendencia, xera alarma social. Di que se hai algunha irregularidade o problema non
é so de quen a cometeu senón tamén dos veciños propietarios de vivendas que poden
ter problemas. Opina que foi o BNG quen sacou a noticia creando polo tanto alarma
social. O Sr. Leis lembra que pediu ao Sr. alcalde a celebración dun pleno
extraordinario e que a resposta foi non convocar o Pleno, negándose polo tanto a
facilitar información. Refírese o Sr. Leis á carta remitida polo alcaldía, con data de 7 de
decembro de 2010, na que se di que se estaría encantado en clarificar o tema,
negándose a información a todos os grupos abertamente nun pleno que cuxa
convocatoria solicitaba o PSOE. Explica o Sr. Leis que ao negarse o BNG á
celebración dun Pleno o PSOE ten que utilizar a vía da comparecencia. Reitera o
portavoz do PSOE que, tratándose deste tema, se quedou como estaba. Di que hai
datos como para publicar unha nova na que o equipo de goberno “se felicita pola
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apertura de dilixencias previas en temas urbanísticos” e que aínda que o BNG non teña
responsabilidades sobre estes temas urbanísticos, públicamente non deberían
felicitarse nunca. Refírese o Sr. Leis ás noticias saidas na prensa en cantos ás
reunións celebradas polo Sr. alcalde coa fiscalía, deixándose ver unha relación entre a
investigacion e as xestións do Sr. alcalde coa fiscalía en relación con determinadas
irregularidades, e agora o Sr. Sisto non fala de cales son esas irregularidades senón
que remite a unhas denuncias de anos anteriores. Salienta o Sr. Leis que non se aclara
se existe relación entre as xestións do Sr. Noriega por irregularidades na anterior
lexislatura e esto. Espera o Sr. Leis que o tema se aclare na segunda quenda,
engadindo que no seu grupo non están dispostos a que determinadas informacións de
interese xeral se despachen nos pasillos. Opina o portavoz do PSOE que non lle
parece necesario que diante dunha investigación se publiquen determinadas noticias
xeradas polas propias instancias de goberno, porque chega un momento en que estas
cousas afectan á imaxe exterior do concello. Remata o Sr. Leis sinalando que ninguén
se pode felicitar por este tipo de cousas porque terminan xerando desconfianza entre
moita xente e erosionando a imaxe do concello.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que non plan xeral non existiu ningún
tipo de pacto. Explica que xa se levaba dez anos co tema e que se trataba dunha
necesidade porque as normas estaban suspendidas sen motivo e os veciños
necesitaban ter un documento para levar adiante os edificios. Di o Sr. Blanco que Plan
Xeral fíxose con boa vontade e que lle costou o posto, pero que era necesario quitalo
adiante. Lembra que se aprobou inicialmente e que sempre se dixo que había casos
nos que se poderían facer modificacións puntuais ao respeto, porén na Xunta
recourtouse moito máis, quitándose o da Lagoa e incluso o da Ramallosa, aínda que
logo este conseguiuse manter. Di o Sr. Blanco que ao principio se dicía que era
restrictivo e pregunta se logo xa non o era, respostando que non, que era máis
restrictivo, pero que había que quitalo adiante. Di o Sr. Blanco que non lle asustan as
amenazas e que o seu grupo apoiou o Plan por entender que era necesario. Reitera o
Sr. Blanco que non existiu pacto e que existiu un apoio explícito ao equipo de goberno
a pesar dos recortes. Remata o Sr. Blanco sinalando que do segundo tema, como non
sabe nada e ten a conciencia moi tranquila, non vai a dicir nada.
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen tratándose da intervención do Sr. Parajó,
sinala que claro que non é o mesmo estar na oposición que levar a responsabilidade do
urbanismo, porén hai unha diferencia no senso de que o BNG partiu de que cando
asumiu o goberno o proceso do PXOM estaba rematado polo que non existía marxe de
maniobra. O plan estaba aprobado inicialmente e apoiouse porque a outra posibilidade
implicaría que non existiría plan durante moitos anos. Salienta o Sr. Sisto que a
capacidade dos concellos unha vez que o plan xeral está depositado na Xunta e moi
pequena. Con respecto ao número de vivendas edificadas opina o Sr. sisto que no
2011 ter trinta lle parece un éxito, habida conta da situación existente e de que no 2010
foi a aprobación do plan. Di o Sr. Sisto que cabe esperar que os brotes verdes sexan
verdadeiros e mellore a situación. En canto ás reunións ás que se referiu o Sr. Parajó,
di o Sr. Sisto que se tivo coñecemento delas porque os veciños preguntaron se era o
concello quen as estaba convocando. Salienta o portavoz do BNG que esas reunións
cos propietarios do polígono industrial da Póboa non foron convocadas polo concello e
que non sabe quen as convocou aínda que sí se fixo un aviso á xente que acudia no
senso de que souberan que o que alí se dixera non contaba co aval municipal. Di o Sr.
Sisto que quere deixar claro que no polígono industrial a idea é satisfacer a demanda
da xente que está dando traballo en Teo e iso supón crear chan industrial ao prezo
máis barato posible, polo que se alguén comprou chan coa idea de facerse rico co
tema, pode irse esquecendo diso, porque o que se buscará será o prezo máis
competitivo posible. Di o Sr. Sisto que o Sr. Leis na súa primeira intervención dou a
entender que este concelleiro estaba descolocado pola peticion da comparecencia, e
que non é verdade, xa que polo contrario opina que se trata non xa dun dereito dos
concelleiros senón dunha obriga, engadindo que en todo caso a sorpresa se debía ao
contido da primeira pregunta, e que por iso dou esas explicacións, non pretendendo
nada máis. Di o Sr. Sisto que pola parte que lle toca ao equipo de goberno pide
disculpas se non se dispón polo PSOE do documento, porque pensou que era un tema
que xa estaba solventado, pero que mañan mesmo o terán, aínda que non se pode
esquecer que está na web municipal. Di o Sr. Sisto que en todo caso lle chama a
atención que os concelleiros do PSOE votaran e contra do plan sen ter comprobado se
as súas aportación estaban incorporadas no mesmo. En canto ás denuncias salienta o
Sr. Sisto que hai unha consideración básica, como é a transparencia total, non
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habendo más información no concello que na prensa, porque non hai nada máis.
Explica que o único escrito é o da comandancia da Garda Civil, solicitando información
diversa, como as persoas que ocupaban os postos de secretaría, arquitecto e
arquitecto técnico, así como cargos políticos, número de expedientes, se as denuncias
foron remitidas á Axencia de Protección da Legalidade, etc. Reitera o Sr. Sisto que o
que hai na páxina web é todo o que hai, non podendo dicirse a que responde a
denuncia, xa quedando expostas antes as posibilidades existentes. Di o Sr. Sisto que é
certo que existiron reunións coa fiscalía para mostrar a colaboración do concello e
aclarar cuestións que estaban vinculadas a denuncias feitas polo BNG no seu día. En
canto á alarma social, di o Sr. Sisto que ningún veciño de Teo chamou ao concello
dicindo que estaba alarmado pola nota de prensa. Opina o portavoz do BNG que o feito
de que a xustiza e as forzas de seguridade fagan a súa labor provoca tranquilidade.
Remata o Sr. Sisto sinalando que na medida en que a nota recolle todo o que hai que
dicir, a convocatoria dun Pleno extraordinario non ten sentido, sen perxuízo de que se a
oposición considera que esa convocatoria é precisa, ten mecanismos para facela.

Sendo as vinte e unha horas e vinte e sete minutos, sae do Salón de Plenos o
concelleiro do BNG, Sr. Rey.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do Grupo Mixto (IN-Teo) di
que en relación co último sinalado polo Sr. Sisto hai que ter en conta que todos saben
que o equipo de goberno é moi partidario de sair na prensa, na radio, na televisión, etc.
Opina que vista a nota de prensa parecía que estaban todos na cadea excepto os
membros do equipo de goberno. Opina o Sr. Parajó que hai formas de redactar e de
mandar as notas á prensa, aínda que despois de ver a folla fúnebre que dende o BNG
lle mandaron ás casas estes días non hai máis que falar. Considera o Sr. Parajó que
cando o Sr. Sisto falaba de que non tiveron marxe para facer modificacións hai que
dicir que moito marxe non tiveron pero algunha si, ofrecéndose o Sr. Parajó a indicarlle
ao Sr. Sisto tres ou catro cousas que sí se cambiaron. Lembra o Sr. Parajó que o Sr.
Sisto dicía que se tiñan que aumentar seis mil vivendas para que cando viñeran os
recortes quedará mellor e salienta que o PP e IN-Teo non pediron seis mil senón que
pediron vinte mil pero que o equipo redactor dicía que non se podía aumentar porque
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xa se levaban moitas vivendas de maís e que cando se bota abaixo un plan o
desprestixio é para o concello pero tamén para o equipo redactor. Tratándose das
vivendas construídas opina o Sr. Parajó que sería un éxito construir tanto como en
Ames no ano 2010, engadindo que en Ames sempre se construíu máis que en Teo en
vivendas en altura, porén en unifamiliares se duplicaba ou triplicaba as que se facían
en Teo en relación coas que se facían en Ames.

Sendo as vinte e unha horas e trinta e un minutos, entra no Salón de Plenos o
concelleiro do BNG, Sr. Rey.

Di o Sr. Parajó que o Sr. Sisto dixo algo que lle gostaría que aclarara, en relación a que
se alguén mercou terreos pensando que se ia a facer rico cos polígonos industriais, lle
vai a salir mal o tiro. Entende o Sr. Parajó que iso supón que os polígonos van a ir por
expropiación e así o prezo vai a ser máis barato.

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen di que parece que existe unha reapertura
do debate do PXOM. Salienta que existía marxe para modificar o Plan Xeral e que ese
foi o momento en que o PSOE, o 12 de xullo, presentou unha moción. A xustificación
do BNG era que había presa, porén coa proposta do PSOE aprobaríase antes e mellor.
Explica o Sr. Leis que o PSOE votou en contra polas peticións non asumidas, así como
polo trato de favor denunciado tamén polo BNG, recollido no Plan. Opina que a
información non a ten que dar o arquitecto e que quen negociou ao final o PXOM foron
o arquitecto e a Secretaria Xeral da Consellaría, non o equipo de goberno cos demais
grupos políticos. Opina o Sr. Leis que esa non é forma de negociar un documento de
tanta transcendencia, perdéndose a oportunidade de facer as cousas doutra forma.
Opina o Sr. Leis que a documentación a ten que trasladar o Sr. Sisto e que eles non a
teñen, sendo ese motivo da súa preocupación. Explica o Sr. Leis que en febreiro
presentous por rexistro un documento no que a Dirección Xeral de estradas informa
negativamente a posibilidade de que se abra esa autopista en Sollans. Salienta que un
tema importantísimo é a conexión da autovía, e pregunta se o equipo de goberno se
preocupou de demandar diante da Xunta de Galicia a necesidade de reclamar ese
estudo. Explica que o partido socialista sí o fixo e así o Sr. Leiceaga, a proposta do
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PSOE de Teo, incluíu nuha iniciativa parlamentaria a preocupación e a reclamación de
que se axilice ese estudo, habida conta de que esa conexión é fundamental, porque
senón hai conexión da autovía de Galanas e Cacheiras, non hai parque empresarial. Di
o Sr. Leis que tratándose da segunda parte a tratar o Sr. Sisto dou algo de información
pero non toda. Opina que cando se cometen erros políticos débense pagar por eles en
termos xudiciais, pero estar permanentemente sacando estes temas é unha forma de
facer política que non lle gusta. Lembra o Sr. Leis que houbo información na prensa
durante varios días seguidos sobre este tema, polo que sí que existía alarma social,
repercutindo negativamente sobre a imaxe de Teo, debéndose ser moi comedido con
este tipo de cousas. Considera o Sr. Leis que non se concretaron que irregularidades
trasladou o Sr. Noriega á fiscalía sobre a anterior etapa política.

Sendo as vinte e unha horas e corenta e tres minutos sae do Salón de Plenos a
concelleira do BNG, Sra. Hermida.

Opina o Sr. Leis que a intervención da fiscalía non xenera intranquilidade e que o
problema é a utilización política pública que se fai destes feitos e a falta de precisión e
concreción na información. O Sr. Leis dille ao Sr. Blanco que non se sinta ofendido xa
que actuou con coherencia apoiando o plan, ao igual que o Sr. Parajó, porque o
elaboraron. Salienta que outra cosa é que el o comparta e que os que teñen que
reflexionar serán outros que non estaban de acordo co plan e terminaron pactando.

O portavoz do PP, Sr. Blanco, sinala que non ten nada que dicir.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen, en relación co dito polo Sr. Parajó, sinala
que hai que clarificar unha cousa xa que dixo que existía marxe de modificación e non
se debe esquecer que nada do que estaba non edificable, acabou edificable, e se o Sr.
Parajó demostra outra cousa, el comprométese a presentar a súa dimisión. Aclara o Sr.
Sisto que se recortou o que dixo a Consellaría. En canto ao de facerse rico nos
polígonos di que repite que se alguen pensaba que se ia a facer rico mercando se
equivocou. Explica que o sistema non está pechado, xa que se está mirando, aínda
que en principio a expropiación non parece posible, estando claro que o polígono
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industrial será unha ruina para os especuladores. Tratándose da intervención do Sr.
Leis o Sr. Sisto di que claro que se podía modificar todo, pero a diferencia é que o Sr.
Leis di que era un tema dun ano e o BNG entendía que serían cinco, que o proceso
estaba encamiñado e que lles parecía un erro retardalo. Aclara o Sr. Sisto que foi a
Secretaria Xeral de urbanismo chamou ao arquitecto e lle pediu que fora por alí, polo
que desa actuación terá que responder ela. Opina o Sr. Sisto que a información a ten
que dar o concelleiro e non o arquitecto se é unha información política, senón non.
Salienta o Sr. Sisto que a normativa e as ordenanzas están publicadas no BOP.
Tratándose das conexións explica que haberá que pedirlle ao PP que lle reclame ao Sr.
Feijoo que cumpla as súas promesas. En canto á información do gabinete de prensa di
o Sr. Sisto que haberá que felicitar á súa responsable porque parece que todo o que di
ten proxección. Pregunta o Sr. Sisto de que se acusaría ao BNG se non se dixera nada
do requerimento de información da Garda Civil. Considera que non se xenerou alarma
social e que se hai denuncias concretas non se sabe, porque o que se reclamou foi a
situación dos expedientes durante eses anos. Di o Sr. Sisto que lembra que en
Campos de Mirabel non pode existir alarma social porque teñen licencia de primera
ocupacion, e se a preocupación é por non ter licenza de actividade é normal que se
preocupen porque esta licenza, a diferenza da de obras, é cuestionable en cada
momento, a medida que cambie a normativa, polo que se non teñen dita licenza,
deberían preocuparse e porse ao día.

Di o Sr. alcalde que renuncia ao seu turno de intervención, entendendo que o tema xa
foi amplamente tratado.

7.- 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.

O Sr. alcalde da conta de que o BNG tiña unha moción de urxencia, relacionada co
tema das hipotecas, pero que a vai a deixar para o vindeiro Pleno. Explica que hai
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tamén dúas mocións de IN-TEO, unha presentada no día de hoxe relativa á necesidade
dun paso de peóns e un semáforo no p.k. 69.240 da estrada N-550 e outra presentada
o 09/03/2011, relativa á accesibilidade nas dependencias da policía local de Teo.
Tratándose desta última moción o Sr. alcalde da conta de que se levará a rogos e
preguntas, non limitándose o debate, non podéndose vincular a acordo, xa que non
atende ao formato de moción. Salienta que, seguindo o argumentario que se segue no
caso das mocións do PSOE, a citad moción se poderá debatir o que se queira, en
rogos e preguntas, pero non se pode vincular a acordo.

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e oito minutos, entra no Salón de Plenos a
concelleira do BNG, Sra. Hermida.

O Sr. Parajó sinala que a moción que presentou con data de hoxe (rex. entrada nº
2.504), refírese a urxente necesidade de que á vista da demanda dos veciños, se pinte
un paso de peóns e se poña un semáforo na N-550. no p.k. 69.240.

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 do grupo mixto (IN-TEO).

O Sr. Parajó da conta da moción de data 30/03/2011 (rex. entrada nº 2.504), que se
reproduce a continuación:

“F. Manuel Parajó Liñares, concelleiro de IN-TEO na Corporación Municipal do Concello de
Teo, presenta a seguinte moción para a súa inclusión no vindeiro pleno ordinario, en base ós
seguintes motivos:
Dende hai meses, veciños do lugar de Galanas, Travesía de Galanas, da parroquia de Calo,
véñense dirixindo a este concelleiro, requerindo do mesmo o seu apoio para a instalación dun
semáforo de botón e o pintado dun paso de peóns que lles facilite o poder atravear a Estrada
Nacional N-550 ó seu paso por ese lugar, mesmo tendo en conta que existen paradas de autobús
das que se serven os veciños de alomenos dous efidicio alí existentes.
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Persoado no sitio, obsérvase que a estrada ten tres carrís que dificultan que os peóns poidan
cruzala estada dun xeito que garanta a súa integridade e mesmo que non poidan ser
sancionados por atravesala por un lugar distinto a un paso de peóns que non existe.
Polo exposto, intereso do pleno a adopción de acordo polo que se requira do Ministerio de
Fomento o pintado dun paso de peóns e un semáforo de botón a instalar na referida Estrada N550, P.K. 69.240 ó seu paso pola Travesía de Galanas no lugar de Galanas na parroquia de
Calo.
TEO, 30 de marzo de 2011
Sr. alcalde do concello de Teo”
Aberta a quenda de intervencións, o portavoz do PSOE, Sr. Leis, e o portavoz do PP,
Sr. Blanco, amosan a conformidade dos seus repectivos grupos coa moción do grupo
mixto.

O Sr. Alcalde manifesta o apoio do BNG á moción, engadindo que nas xuntanzas que
no seu momento houbo en Coruña cos veciños afectados, xa se transmitiron estas
cousas, xunto con outras, e que algunhas se executaron e outras, como a que se está
a tratar, non. Opina o Sr. alcalde que o tema hai que abordalo non so cun paso de
cebra, senón tamén cun semáforo e anuncia o voto a favor do BNG.

No momento da votación non se atopa na Salón de Plenos a concelleira do PSOE, Sra.
Riveiro.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presente (6 BNG, 5 PP, 3 PSOE e 1 Grupo Mixto-IN-TEO), acorda
requerir ao Ministerio de Fomento o pintado dun paso de peóns e un semáforo de
botón a instalar na Estrada N-550, P.K. 69.240 ó seu paso pola Travesía de
Galanas no lugar de Galanas na parroquia de Calo.

O portavoz do PSOE, Sr. Leis, sinala que o seu grupo ten unha moción de urxencia
sobre extensión da rede de saneamento á zona de Choupana, lugar de Bustelo na
parroquia de Luou.
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Tratándose da moción do PSOE, o Sr. alcalde salienta que se trata do debate de
sempre, supoñendo que o Sr. Leis cando a presenta é consciente diso. Explica que
ademais de non presentar a moción por rexistro, querese someter a votación unha
cuestoión que é competencia do grupo de goberno, como o é a decisión de ampliar a
rede de saneamento, ademais de que se pide a modificación de partidas orzamentarias
que, aínda que sexa competencia de Pleno, non se especifican, o que precisaría en
todo caso un expediente ao respecto. O Sr. alcalde salienta que entendendo o sentido
da moción, xa é coñecida a postura do equipo de goberno en relación ás mocións, non
opoñéndose a que o tema se debata, pero no punto adicado a rogos e preguntas, non
podendo vincularse a votación un asunto cuxa competencia é do equipo de goberno.
Opina o Sr. alcalde que o PSOE está intentando de novo forzar a situación e que el
unicamente se remite ao que poida decir no seu momento a xustiza, ao ter sometido o
PSOE este asunto a un procedemento xudicial. Promete o Sr. alcalde acatar a decisión
xudicial e salienta que en todo caso neste tema como xa é coñecido non se está
facendo un posicionamente político, senón que ten un respaldo a través dos informes
de secretaría. Conclúe o Sr. alcalde que se pode debatir e falar do tema, pero non se
pode vincular a acordo plenario.

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen di que non é vontade do PSOE nin facer
electoralismo por tres casas nin crearlle ningún problema co tema ao Sr. alcalde,
engadindo que levan moito tempo sen presentar unha moción de urxencia. Explica o
Sr. Leis que o Sr. alcalde invoca o informe de secretaría, e hai que ter en conta que
había informes de secretaría doutras lexislaturas que dicían todo o contrario. Ofrécese
o Sr. Leis a traer a acta onde figura a intervención do Sr. Noriega cando o que está
facendo el agora o fixo o Sr. Blanco. Explica o Sr. Leis que a moción non se presentou
por rexistro porque non dou tempo a presentala en horas de oficina xa que antes de
chegar á moción tanto os afectados como o PSOE fixeron as xestións oportunas tanto
de informacion como de busqueda de solucións, aínda que finalmente non se
acadaron. Di o Sr. Leis que o Sr. arquitecto confesou que foi un problema de
esquecemento, sendo esa a razón de que se teña que traer a Pleno, engadindo que se
lles transmitiu que non hai cartos. Di o Sr. Leis que iso de que non hai cartos lle
preocupa.
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O Sr. alcalde explica que todo iso haberá que tratalo en rogos e preguntas, engadindo
que non é unha cuestión de cartos. Lembra que o proxecto foi aprobado no Pleno, e
non existe problema en intentar recollelo mediante as melloras de Aquaguest, aínda
que este contrato de melloras está paralizado dende que non se aprobou o
recoñecemento extraxudicial.

O Sr. Leis di que non ten ningún problema en retirar a moción, sempre que exista un
compromiso de abordar o tema é de corrixir o que é froito unicamente dun
esquecemento.

8.- ROGOS E PREGUNTAS.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (IN-TEO).
O concelleiro do grupo mixto (IN-TEO), Sr. Parajó formula os/as seguintes rogos e
preguntas:

1.- Pregunta o Sr. Parajó se se poden incorporar esas tres casas á rede de
saneamento.

O Sr. alcalde explica que hai un problema, xa que hai que ser consciente de que o
proxecto foi aprobado tal en cual polo Pleno. Existe porén unha ferramenta que se
pode utilizar para abordar estas situacións, que é o contrato de melloras con
Aquaguest, pero está parado porque non se aprobaron no recoñecemento extraxudicial
as facturas de Aquaguest, por valor de novecentos mil euros. En condicións de
normalidade, se acudiría a esta figura, pero mentras esta cuestión non se resolva
Aquaguest no está disposta a dar cumprimento ao contrato de mellorax. Di o Sr.
alcalde que se pode dar traslado da petición a Aquaguest, pero que non existen
garantías de execución.

2.- Di o Sr. Parajó que di que hai varias fincas que son do ADIF que había que limpar e
as que non se lle da unha solución, e algunha está preto de núcleos e non están en
condicións. Pregunta o Sr. Parajó se se fixo algunha xestión máis.
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O Sr. alcalde resposta que se entende que debe ser ADIF o que debe manter en boas
condicións eses terreos, engadindo que, respecto da titularidade dos terreos, non se
fixo ningunha xestión máis.

O Sr. Parajó di que se se limpan as dúas fincas grandes para utilizar de aparcamento
para a festa de San Martiño, limpar as pequenas non debería ser un problema.

O Sr. alcalde di estar de acordo co Sr. Parajó en que nalgún caso se podería asumir,
pero como con esto con todas as cousas, e hai que poñer un límite. Do mesmo xeito
que hai fincas sen limpar de particulares tamén hai fincas do concello que están
pendentes. O Sr. alcalde comprométese a voltar a retomar da titularidade de terreos
que non son do concello.

3.- O Sr. Parajó refírese aos escritos que se presentan solicitando información e di que
non hai forma de que sexan respostados. Explica que con data de 1 de novembro
pediu información dos telefonos e liñas asignados no concello e os importes das
mesmas.

O Sr. alcalde aclara que se vai a respostar, aínda que a resposta non lle vai a gustar ao
Sr. Parajo porque non hai problema en dar datos de gastos, pero non datos de
teléfonos particulares. Salienta o Sr. alcalde que a factura minorou en relación a outras
anualidades, fruto da boa negociación que dende o concello se fixo neste ámbito.

O Sr. Parajó aclara que el non pide datos de teléfonos particulares, senón de teléfonos
que paga o concello.

4.- Di o Sr. Parajó que cando se complementou o tema da autovía, o de poñer o letreiro
da Ramallosa fíxose nalgunhas saídas e non na autopista que vai a Ourense, onde pon
Cacheiras, Pontevea e A estrada e non pon Ramallosa. Opina o Sr. Parajó que polo
tanto aínda que se cumplimentou parcialmente o tema quedou incompleto, polo que
habería que miralo.
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O Sr. alcalde di que intentará mirar o escrito da Xunta onde se dicía que se ia
complementar iso e se lle sinalará onde falta para que poidan subsanalo.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE.
Os concelleiros do PSOE formulan os seguintes rogos e preguntas:

1.- Di o portavoz do PSOE, Sr. Leis, que a vontade política do seu grupo quedou posta
de manifesto coa retirada da moción, porén a decepción ven a continuación cando a
solución que se traslada é a non solución, ao dicir que non se pode abordar ata que
non se solvente o tema do recoñecemento extraxudicial. Di o Sr. Leis que o problema
non é que sexan tres, catro ou cinco persoas, senón que exista un esquecemento
técnico. Opina o Sr. Leis que hai un agravio que hai que subsanar e non se pode dicir
que non hai cartos porque se poden detraer doutras partidas. Pregunta o Sr. Leis canto
costa o rebaixe da acera que se está facendo para os veciños de Santiago na zona de
Parque Montouto, pregunta igualmente canto costou poñer unha barandilla nos Tilos e
canto costou o reasfaltado que se fixo no aparcamento dos Tilos. Conclúe o Sr. Leis
que para certas cousas hai cartos, polo tanto existindo un erro hai un compromiso
moral de subsanalo xa. Salienta o Sr. Leis que se se retira a moción é coa confianza de
que vai a existir un compromiso de elaborar adecuadamente e aprobar o
correspondente proxecto técnico.

O Sr. Sisto di que eses veciños van a ter saneamento ao mesmo tempo que os outros
veciños. Explica que o saneamento está pendente da execución do colector, entre
tanto nalgún momento se sacará o recoñecemento extraxudicial pendente, se lle
pagará e se poderá facer a través do contrato de melloras de Aquaguest.

O Sr. Leis di que esa solución non lle vale e que so pide que se faga ben o proxecto.
O Sr. alcalde agradécelle ao Sr. Leis que retirara a mocion, engadindo que as cousas
non son como di o portavoz do PSOE. Explica que todos os complementos que se fan
a través do contrato de mellora están conxelados en tanto non se lle pague a
Aquaguest o que se lle debe.
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O Sr. Leis di que non se lle está dando unha solución ao que plantexa o seu grupo, que
non supón facer novas obras, senón solventar un esquecemento.

2.- Di o Sr. Leis que cando o Sr. alcalde fala dos informes de secretaría, debe ter en
conta que existe un comunicado do Director Xeral de Administración Local non que se
chama a atención sobre o tema das mocións.

O Sr. alcalde di que se remite á decisión xudicial, entendendo que a Dirección Xeral de
Administración Local non é competente. A pesar diso se respostou, por unha cuestión
de lealdade institucional, ao escrito remitido ao concello, pese a entender que a
intervención neste asunto da Dirección Xeral supón unha importante extralimitación.
Remata o Sr. alcalde reiterando que se fará o que decida a xustiza.

O Sr. Leis di que cando ao Sr. alcalde fala dunha extralimitación cando lle interesa, non
podendo esquecerse que na lexislatura anterior subscribiu o que fixo a Dirección Xeral.

O Sr. alcalde explica que fai seis anos non había ningún problema de competencia na
adopción de acordos, ao non adoptarse os acordos por existir unha maioría absoluta. O
problema agora radica en adoptar acordos por un órgano que non é competente, sendo
en todo caso o órgano xurisdiccional o que decida.

3.- Refírese o Sr. Leis a uns escritos presentados polo seu grupo de data 22/10/10
(rexistro de entrada nº 10.368), de 14/12/2010 (rexistro de entrada nº 11.851), de
07/01/2011 (rexistro de entrada nº 27), e de 28/02/11 (rexistro de entrada nº. 1.357), a
través dos que solicitou acceso aos informes de reparo da intervención ao longo dos
anos 2009 e 2010. Explica que inicialmente o Sr. alcalde deu a calada por resposta,
nun escrito no que se denegaba implicitamente o acceso, despois veu a baixa da
interventora e ata o de agora segue sen poder acceder a eses informes.

O Sr. alcalde di que hai unha solicitude de acceso e hai unha contestación na que di
que se traba dunha información que xa estaba na conta xeral á que o PSOE tivo
acceso. O Sr. alcalde comprométese a falar con intervención sobre este tema. Di o Sr.
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alcalde que o Sr. Leis fai unha interpretación que non comparte, levándose a cabo
incluso unhas actuacións que superan os límites da organización do traballo, porque se
unha persoa está de baixa por unha cuestión de saúde non se pode presionar para
acceder a ela.

Resposta o Sr. Leis que está farto das terxiversacións do Sr. alcalde, engadindo que o
22 de outubro a Sra. interventora non estaba de baixa e que se lle respostou o 17 de
decembro, non estando tampouco de baixa o 14 de decembro, polo que non se pode
dicir agora, despois de catro ou cinco escritos, que había vontade política de atender
ao solicitado.

O Sr. alcalde reitera que todos os reparos están na conta xeral.

O Sr. Leis di que están os reparos pero non os motivos dos memos e que non lle vale
que esos escritos sexan respostados despois das eleccións, xa que o Sr. alcalde ten
que dar esa información cando ten que dala, engadindo que algo raro debe pasar con
este tema.

Resposta o Sr. alcalde que o Sr. Leis tivo toda a relación de reparos xa na conta xeral e
acceso aos mesmos.

4.- A concelleira do PSOE, D.ª Sandra Riveiro, pregunta se é certo que agora os
servicios socias teñen contratada unha empresa para facer as excursións.

O Sr. alcalde explica que non se contratou a unha empresa senon que se contrataron
monitores de apoio para as excursións de servizos sociais.

A Sra. Riveiro pregunta porque se fixeron esas contratacións.

O Sr. alcalde resposta que por razóns organizativas e de seguridade, xa que se dou
incluso algún episodio de perda dalgunha persoa nas excursións.
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Pregunta a Sra. Riveiro cómo se facían antes e pregunta porque se minorou de 65 a 50
anos a idade para poder participar, engadindo que a apreciación persoal que fai ela é
que debe de ser rentable, porque como aparece nun periódico que fai o BNG pasouse
dun autobús a tres.

A concelleira do BNG, Sra. Diéguez, explica que había unha norma segundo a cal tiñan
que ser maiores de sesenta anos podendo o acompañante ser de menor idade,
abríndose tamén a posibilidade de que os pensionistas de menor idade poideran ir,
polo feito de selo. Explica a concelleira do BNG que a citada norma modificouse
adaptándose á realidade, téndose en conta que hai moitas persoas viuvas, sobre todo
mulleres que se tivesen o seu marido poderían ir, por ter cumpridos este os sesenta
anos ou ser pensionista. Salienta que estas mesmas persoas foron as que solicitaron o
cambio para que esas viuvas, sobre todo mulleres, puidesen ir e pareceu unha
solicitude razonable facéndose por iso os cambios oportunos.

A Sra. Riveiro di que entón habería que facelas para todos, porque ao mellor ela, con
trinta e tres anos, tamén querería ir, polo que deberían chamarse excursións familiares
ou abertas, pero non da terceira idade.

Resposta a Sra. Diéguez que é unha suxestión que se terá en conta.

5.- O concelleiro do PSOE, Sr. Rego, interésase polo tema do polígono e di que hai
xente que está mal informada. Pregunta se no Plan Xeral está fixada a forma de
desenvolvemento do polígono.

O Sr. Sisto resposta que non.

O Sr. Rego pregunta se pode ser expropiación, se houbese medios, ou cooperación.

O Sr. Sisto resposta afirmativamente.
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O Sr. Rego di que se quedou intranquilo porque o Sr. Sisto dixo que o prezo será o que
o equipo de goberno queira. Sinala o concelleiro do PSOE que se non se vai pola
expropiación o prezo será o que fixe o mercado, incluso máis, se os propietarios
urbanizan os terreos, non lle vai poder poñer o equipo de goberno un prezo ao
mercado.

O Sr. alcalde explica que a vontade política, aínda que haxa que pagar un prezo xusto,
é que se intenten evitar os elementos especulativos.

O Sr. Rego pregunta se se tería unha entrevista cunha representación dos propietarios
para aclarar o tema.

O Sr. Sisto resposta que faltaría máis, xa que sempre se está abertos a todo tipo de
entrevistas.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.
A concelleira do PP, Sra. Barros, formula os seguintes rogos e preguntas:

1.- A concelleira do PP, Sra. Barros, referíndose á consolidación das pistas interiores,
di que parece ser que o que se negociu coa empresa que está executando a obra é un
riego artificial, e espera que non sexa parche para hoxe e hoco para mañan.

O Sr. alcalde explica que hai dous convenios coa Deputación, con proxectos técnicos,
con todas as pistas que aparecen, cuxa execución empezouse ao final do pasado ano,
aínda que, debido á climatoloxía, o resultado era malo polo que se tivo que interromper,
retomándos agora a súa execución. Opina o Sr. alcalde que a empresa o está facendo
correctamente, ao tratarse unha empresa solvente neste tema.

A Sra. Barros opina que ela non cuestiona á empresa senón o que negociou o equipo
de goberno, véndose que hai veciños de primeira e veciños de segunda.
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O Sr. Sisto explica que á empresa no se lle mandou nada en concreto, senón que o
que se fixo foi encargar un proxecto técnico que prevee diferencias en función do
estado das estradas, e en función diso actuouse. Salienta o Sr. Sisto que ou se asfalta
todo ou sempre haberá veciños de primeira ou segunda, intentándose en todo caso
actuar alí onde existían maiores deficiencias ou onde se asfaltara fai máis tempos.
Remata o Sr. sisto sinalando que se Intentaron meter todas as demandas existentes.

A Sra. Barros di que non será obriga dos veciños vir a reclamar que se lle asfalte unha
pista.

O Sr. alcalde salienta que non hai cartos que cheguen e inténtase priorizar sen que iso
implique a existencia de veciños de primeira e segunda.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas horas e cicuenta
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 5 / 2011
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO
PLENO MUNICIPAL
- 25 DE ABRIL DE 2011 –
Na Casa do Concello, a vinte e cinco de abril de dous mil once, 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. Juan Bautista Aller Suárez
D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez
D.ª Sara Josefina Currás Rey
D. Alexandre Leis Carlés
D.ª Sandra Riveiro Carro
D. Manuel José Rama Lesta
D. F. Manuel Parajó Liñares
Non asisten, previa excusa:
D. Manuel Mata Iglesias
D. Carlos Rego Jorge
Secretaria Xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz

1

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida
constitución do Pleno, o Sr. alcalde, sendo as nove horas e cinco minutos
declara público e aberto o acto, pasando a tratar o asunto incluído na orde do
día que figura na convocatoria, que é o seguinte:
1º.- SORTEO DOS MEMBROS DE MESA PARA AS ELECCIÓNS LOCAIS
2011.
Antes de proceder ao sorteo explícase que, segundo o disposto no artigo 26 da
Lei 5/1985, de 19 de xuño (en adiante, LOREG), as Mesas electorais están
formadas por un Presidente e dous vogais, debéndose proceder ao
nomeamento de dous suplentes por cada un dos citados membros.

A estes efectos lémbrase que noutros sorteos públicos de mesas electorais o
Pleno acordaba que, no caso de estar ausente algún dos membros nomeados,
non podéndose polo tanto efectuar a notificación, se nomeara ao seguinte da
lista correspondente.

Dase conta de que o novo programa informático do que se dispón para o
sorteo público dos membros das Mesas electorais, permite obter ao azar,
ademais dos membros das mesas que recolle a lei (un presidente, dous vogais
e dous suplentes), unha listaxe a maiores de suplentes, tanto para o cargo de
Presidente, como para os de vogais, á que, no seu caso, se podería acudir nos
supostos de imposiblidade de efectuar as notificacións correspondentes.
Proponse a estes efectos utilizar esta lixtaxe para o caso de intentos de
notificación fallida.

Os concelleiros aceptan unanimemente a proposta.

Seguidamente, de acordo do previsto no artigo 26 da Lei orgánica 5/1985, de
16 de xuño, de Réxime Electoral Xeral, procédese ao sorteo público dos
membros das Mesas Electorais que se formarán con motivo das vindeiras
Eleccións municipais que se celebrarán o 22 de maio de 2011, obténdose o
seguinte resultado:

2

DISTRITO 1
Sección 001

Mesa A
TITULARES

Presidente/a Don/Dona JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
1º Vocal Don/Dona JOSÉ ANTONIO ARGIBAY FERNÁNDEZ
2º Vocal Don/Dona MANUEL JOSÉ CARRILLO PEREIRAS
SUPLENTES
De Presidente Don/Dona JULIO DÍAZ BUYO
De Presidente Don/Dona LOIS BLANCO ARAUJO
De 1º Vocal Don/Dona MARÍA DEL CARMEN BARCIA MONTERO
De 1º Vocal Don/Dona MANUEL CAÍÑO CHICO
De 2º Vocal Don/Dona ASCENSIÓN ENCINA HIDALGO
De 2º Vocal Don/Dona ROSA MARÍA ATANES SOMOZA

DISTRITO 1
Sección 001

Mesa B
TITULARES

Presidente/a Don/Dona MARIA LAMA-PEREIRA GÓMEZ
1º Vocal Don/Dona DIEGO QUIÑOY LEDESMA
2º Vocal Don/Dona JUAN MANUEL LINDÍN FERNÁNDEZ
SUPLENTES
De Presidente Don/Dona SANTIAGO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
De Presidente Don/Dona
De 1º Vocal Don/Dona

JOSÉ MANUEL LÓPEZ MARCOS

ELENA SIEIRO NEGRO

3

De 1º Vocal Don/Dona

ANDREA INÉS MALVASO VÁZQUEZ

De 2º Vocal Don/Dona

AUREA LAMELA SIMÓN

De 2º Vocal Don/Dona

MARÍA BEGOÑA MOREIRA ESPAÑA

DISTRITO 1
Sección 002

Mesa A
TITULARES

Presidente/a Don/Dona EDUARDO CASTRO TABOADA
1º Vocal Don/Dona

RAMÓN CASTRO RUIBAL

2º Vocal Don/Dona

GERARDO VAAMONDE REY
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona PEDRO BOUZAS SIERRA
De Presidente Don/Dona FRANCISCA LÓPEZ PÉREZ
De 1º Vocal Don/Dona

AMAYA EMPARANZA BARRENENGOA

De 1º Vocal Don/Dona

JOSÉ VAAMONDE REY

De 2º Vocal Don/Dona

AURA LUCÍA VALBUENA MENDOZA

De 2º Vocal Don/Dona

ENRIQUE MOSQUERA MATA

DISTRITO 1
Sección 002

Mesa B
TITULARES

Presidente/a Don/Dona LUIS HUMBERTO BUSTO ABELLA
1º Vocal Don/Dona

RAMÓN QUINTÁNS RICO

2º Vocal Don/Dona

BEATRIZ SÁNCHEZ IGLESIAS

4

SUPLENTES
De Presidente Don/Dona PATRICIA RUSO PAZ
De Presidente Don/Dona ANTONIO VIDAL GONZÁLEZ
De 1º Vocal Don/Dona

MARÍA DOLORES LEA SANTISO

De 1º Vocal Don/Dona

XAVIER VALIÑO GARCÍA

De 2º Vocal Don/Dona

DAVID GOLÁN LEÓN

De 2º Vocal Don/Dona

MARIA SOL LEDO LÓPEZ

DISTRITO 1
Sección 003

Mesa A
TITULARES

Presidente/a Don/Dona MARÍA DOLORES ASTRAY MARIÑO
1º Vocal Don/Dona

JUAN JOSÉ GARCÍA ASOREY

2º Vocal Don/Dona

ÁNGELES FERREIRA BAO
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona MARÍA JESÚS FILLOY LORENZO
De Presidente Don/Dona ALBERTO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
De 1º Vocal Don/Dona

ANA ISABEL FILLOY LORENZO

De 1º Vocal Don/Dona

MARÍA ELENA BAO FERREIRO

De 2º Vocal Don/Dona

PAULA FRANCO FERREIRA

De 2º Vocal Don/Dona

BRAIS DOMÍNGUEZ REY

DISTRITO 1
Sección 003

Mesa B
TITULARES

Presidente/a Don/Dona JUAN JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA
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1º Vocal Don/Dona

MIGUEL ÁNGEL SOBRINO FAYA

2º Vocal Don/Dona

M. ÉLIDA MARTÍNEZ LOUZAO
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona SANDRA LUEIRO VEIGA
De Presidente Don/Dona FÁTIMA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
De 1º Vocal Don/Dona

MANUEL RODRÍGUEZ CORTIÑAS

De 1º Vocal Don/Dona

MARÍA JOSÉ LAREU SOTO

De 2º Vocal Don/Dona

EVA NOYA MOURO

De 2º Vocal Don/Dona

FRANCISCO JOSÉ TORRES BELLO

DISTRITO 1
Sección 004

Mesa A
TITULARES

Presidente/a Don/Dona JOSÉ CARLOS DAVILA ALONSO
1º Vocal Don/Dona

NÉLIDA CARMEN CALVIÑO BALEATO

2º Vocal Don/Dona

JOSÉ BREA SILVA
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona RUBÉN BANZAS CARNERO
De Presidente Don/Dona BEGOÑA CASTELAO FERREIRO
De 1º Vocal Don/Dona

MARÍA JESÚS CASTRO RIVAS

De 1º Vocal Don/Dona

CRISTINA JUANA CANDA ALIBERT

De 2º Vocal Don/Dona

ÓSCAR BARREIRO FERNÁNDEZ

De 2º Vocal Don/Dona

MARÍA DEL CIELO CANITROT JANEIRO

6

DISTRITO 1
Sección 004

Mesa B
TITULARES

Presidente/a Don/Dona MARÍA JOSÉ VILAS CURRAIS
1º Vocal Don/Dona

CARLOS PINTOS GÓMEZ

2º Vocal Don/Dona

BEATRIZ PITA MIERES
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona ANTONIO VISOS FIAÑO
De Presidente Don/Dona FABIÁN ROMERO TOBÍO
De 1º Vocal Don/Dona

NURIA DEL PINO IGLESIAS

De 1º Vocal Don/Dona

FRANCISCO SANTOS VILLAVERDE

De 2º Vocal Don/Dona

MARÍA YOLANDA PASCUAL OTERO

De 2º Vocal Don/Dona

JOSÉ LUIS PÉREZ MUGUERZA

DISTRITO 1
Sección 005

Mesa A
TITULARES

Presidente/a Don/Dona MARÍA MANUELA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
1º Vocal Don/Dona

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MANTEIGA

2º Vocal Don/Dona

MARÍA DEL MAR FUENTES FERNÁNDEZ
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona ROSANE DA SILVA AURORA
De Presidente Don/Dona JOSÉ ANTONIO CORRAL SOUSA
De 1º Vocal Don/Dona

M. CARMEN GARCÍA IGLESIAS
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De 1º Vocal Don/Dona

MARTA DURÁN FERNÁNDEZ-FEIJOO

De 2º Vocal Don/Dona

ADELINA CALVO CORNES

De 2º Vocal Don/Dona

MERCEDES ANDRADE SUÁREZ

DISTRITO 1
Sección 005

Mesa B
TITULARES

Presidente/a Don/Dona VICTORIA VILLAR MOSQUERA
1º Vocal Don/Dona

DAVID LAGES ABUIN

2º Vocal Don/Dona

LETICIA NOVAS MOSQUERA

SUPLENTES
De Presidente Don/Dona NURIA PADIN QUITANAL
De Presidente Don/Dona NOELIA MOSCOSO LISTE
De 1º Vocal Don/Dona

M. DELIA SEIJAS DURO

De 1º Vocal Don/Dona

BENITO MALLO IGLESIAS

De 2º Vocal Don/Dona

BEATRIZ PARDO JORGE

De 2º Vocal Don/Dona

JESÚS AVELINO RENDO CALDELAS

DISTRITO 1
Sección 006

Mesa A
TITULARES

Presidente/a Don/Dona MARÍA TERESA GARCÍA TEIJEIRO
1º Vocal Don/Dona

JUAN JESÚS CERQUEIRO PINTOS

2º Vocal Don/Dona

ANA MARÍA FREIRE ARADAS

8

SUPLENTES
De Presidente Don/Dona MANUEL FRAGA DÍAZ
De Presidente Don/Dona MARÍA DEL PILAR FREIRÍA BREY
De 1º Vocal Don/Dona

M. JESÚS GAVELAS FERNÁNDEZ

De 1º Vocal Don/Dona

MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ

De 2º Vocal Don/Dona

MARÍA TERESA DIZ PIÑEIRO

De 2º Vocal Don/Dona

MARCOS ANTONIO CARRASCO PINEDA

DISTRITO 1
Sección 006

Mesa B
TITULARES

Presidente/a Don/Dona MARÍA PILAR RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA
1º Vocal Don/Dona

MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ DO SOUTO

2º Vocal Don/Dona

ALICIA POUSO VIDAL
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona ROSA MARÍA VENTURA REAL
De Presidente Don/Dona ANA MARÍA PEDROSA CASTILLO
De 1º Vocal Don/Dona

ALDÁN PUENTE FERRADÁNS

De 1º Vocal Don/Dona

MARÍA LUCILA RIBADAS CAAMAÑO

De 2º Vocal Don/Dona

ROBERTO ANTONIO REVERTER VÁZQUEZ

De 2º Vocal Don/Dona

JESÚS ÁNGEL LAMAS ARIAS

DISTRITO 1
Sección 007

Mesa U
TITULARES

Presidente/a Don/Dona PEDRO PENELA PENELA

9

1º Vocal Don/Dona

MANUEL RAMÓN NEIRA BARRAL

2º Vocal Don/Dona

DAMIAN ALLEGUE TEIRA
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona CONSTANTINO ALVARELLOS GALVE
De Presidente Don/Dona JORGE PICOUTO DELGADO
De 1º Vocal Don/Dona

JESÚS MANUEL REQUEIJO BOGA

De 1º Vocal Don/Dona

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA VEGA

De 2º Vocal Don/Dona

JOSÉ LUIS FALGUERA LÓPEZ

De 2º Vocal Don/Dona

VÍCTOR CARIDE NOGUERA

DISTRITO 1
Sección 008

Mesa U
TITULARES

Presidente/a Don/Dona JORGE CAO DURÁN
1º Vocal Don/Dona

MARÍA FLORINDA ANTELO COLLAZO

2º Vocal Don/Dona

MARÍA CARMEN MARTÍNEZ PEREIRA
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona M. FERNANDA DIEZ POSSE
De Presidente Don/Dona ENMA DURÁN SOUTO
De 1º Vocal Don/Dona

MIGUEL ÁNGEL QUINTELA VÁZQUEZ

De 1º Vocal Don/Dona

OLALLA LÓPEZ FERNÁNDEZ

De 2º Vocal Don/Dona

JUAN MANUEL CUTRÍN MARTÍNEZ

De 2º Vocal Don/Dona

CRISTINA VARELA VILA

10

DISTRITO 2
Sección 001

Mesa A
TITULARES

Presidente/a Don/Dona MÓNICA BALADO MOSQUERA
1º Vocal Don/Dona

MAXIMINO LIÑARES ILLODO

2º Vocal Don/Dona

MARÍA DOLORES SANJURJO TARRÍO
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona M. ISABEL RIVERA TORRES
De Presidente Don/Dona JOSÉ ANTONIO VIEITO MÍGUEZ
De 1º Vocal Don/Dona

JAVIER BUELA SUÁREZ

De 1º Vocal Don/Dona

MARÍA JOSÉ MIRÁS CHICO

De 2º Vocal Don/Dona

ROBERTO BOTANA VILLAVERDE

De 2º Vocal Don/Dona

JOSÉ MANUEL FELPETE CARREIRA

DISTRITO 2
Sección 001

Mesa B
TITULARES

Presidente/a Don/Dona GERARDO JOSÉ REGUEIRO PEREIRO
1º Vocal Don/Dona

NEFTALÍ CASAL CRUCES

2º Vocal Don/Dona

MARÍA DEL PILAR PÉREZ GIL
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona MANUEL RODRÍGUEZ YÁÑEZ
De Presidente Don/Dona M. LOURDES CEBEY OLVEIRA
De 1º Vocal Don/Dona

RICARDO FEIJOO COSTA

De 1º Vocal Don/Dona

DAVID CHACÓN CUESTA

11

De 2º Vocal Don/Dona

JOSÉ CARLOS CAMBA GIL

De 2º Vocal Don/Dona

DARÍO CERREDELO PARAJÓ

DISTRITO 2
Sección 002

Mesa A
TITULARES

Presidente/a Don/Dona IVÁN BERNARDEZ GIL
1º Vocal Don/Dona

JUAN MARÍA GONZÁLEZ LESTÓN

2º Vocal Don/Dona

M. DOLORES GÓMEZ ROMERO
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona FERNANDO FERREIROS CONDE
De Presidente Don/Dona JUAN LÓPEZ BECERRA
De 1º Vocal Don/Dona

DIEGO CARREIRA IGLESIAS

De 1º Vocal Don/Dona

FRANCISCO JOSÉ REBOREDO LOUREIRO

De 2º Vocal Don/Dona

JORGE RICO TABOADA

De 2º Vocal Don/Dona

ALBERTO GARCÍA CASTRO

DISTRITO 2
Sección 002

Mesa B
TITULARES

Presidente/a Don/Dona MARÍA COUTINHO VILLANUEVA
1º Vocal Don/Dona

ALEXANDRE ARES LAGO

2º Vocal Don/Dona

ESPERANZA ARIAS ARNOSO
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona MANUEL MATA IGLESIAS
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De Presidente Don/Dona SUSANA IGLESIAS ORTIGUEIRA
De 1º Vocal Don/Dona

IVÁN BELLÓN MOTA

De 1º Vocal Don/Dona

ROBERTO CONDE SALGADO

De 2º Vocal Don/Dona

EUGENIO RODRÍGUEZ REYES

De 2º Vocal Don/Dona

JOSÉ MANUEL REBOLO MERA

DISTRITO 3
Sección 001

Mesa U
TITULARES

Presidente/a Don/Dona ELISABET LÓPEZ CARVALHAIS
1º Vocal Don/Dona

GUILLERMO GONZÁLEZ GARCÍA

2º Vocal Don/Dona

MARÍA BALBINA CASTRO VEIGA
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona ANDRÉS BOO MARTÍNEZ
De Presidente Don/Dona ANA PORTO ROSENDE
De 1º Vocal Don/Dona

ANSELMO SUÁREZ PICÓN

De 1º Vocal Don/Dona

JOSÉ MANUEL FREIRE VAAMONDE

De 2º Vocal Don/Dona

JOSÉ CASTIÑEIRAS MARTÍNEZ

De 2º Vocal Don/Dona

CARMEN SUÁREZ PEREIRA

DISTRITO 3
Sección 002

Mesa A
TITULARES

Presidente/a Don/Dona M. DEL CARMEN LÓPEZ PÉREZ
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1º Vocal Don/Dona

MARÍA CONSUELO PENA BLANCO

2º Vocal Don/Dona

ALEJANDRA MOURELOS PALACIOS
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona RAMIRO PENA-MANSO RODRÍGUEZ
De Presidente Don/Dona JUAN MANUEL GUERRA BOUZAS
De 1º Vocal Don/Dona

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ SANTALICES

De 1º Vocal Don/Dona

BERTA BOUZA RODRÍGUEZ

De 2º Vocal Don/Dona

MANUEL CASTRO GAGO

De 2º Vocal Don/Dona

PABLO GARRIDO PARDO

DISTRITO 3
Sección 002

Mesa B
TITULARES

Presidente/a Don/Dona MARÍA CECILIA SUEIRO PORTAS
1º Vocal Don/Dona

MARÍA CONSUELO MELLA GARCÍA

2º Vocal Don/Dona

JESÚS CARAMÉS BUGALLO
SUPLENTES

De Presidente Don/Dona BORJA BUELA FERNÁNDEZ
De Presidente Don/Dona ÁNGEL MIDÓN NOVIO
De 1º Vocal Don/Dona

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ

De 1º Vocal Don/Dona

MANUEL DUARTE PORTO

De 2º Vocal Don/Dona

JORGE ALBERTO CARRASCO GONZÁLEZ

De 2º Vocal Don/Dona

ISABEL MARTÍNEZ OUTEDA

14

O Pleno por unanimidade dos presentes acorda que, no caso de non se
poida poder efectuar a notificación dalgún dos membros das mesas
nomeados anteriormente, se acuda á lixtaxe de suplentes que, a maiores
dos que esixe a lei, xera o programa utilizado para o sorteo público, en
cada unha das mesas correspondentes.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as nove 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 xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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A C T A 6/2011
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 27 ABRIL DE 2011 –

Na Casa do Concello, a vinte e sete de abril de dous mil once, 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. Alexandre Leis Carlés
D. Carlos Rego Jorge
D.ª Sandra Riveiro Carro
D. Manuel José Rama Lesta
D. F. Manuel Parajó Liñares
Non asisten, previa excusa:
D.ª Sara Josefina Currás Rey
D. Manuel Mata Iglesias
-1-

Secretaria Xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora:
D.ª Manuela Barcia Vázquez

ORDE DO DÍA
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 23.02.2011.
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 177/11 Á 264/11).
3.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG EN DEFENSA DAS PERSOAS AFECTADAS
POLAS HIPOTECAS.
4.- MOCIÓNS.
5.- 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.

Antes de entrar no primeiro punto da orde do día o Sr. alcalde explica que o baixo
contido da sesión plenaria ven motivado pola proximidade das eleccións locais. Sinala
que ao tratarse do último Pleno lle gostaría, unha vez publicadas as listas e os
candidatos, facer unha mención especial aos homes e mulleres da Corporación para
os que será o derradeiro Pleno, que son dez dos dezasete concelleiros/as. Da conta o
Sr. alcalde de que os concelleiros do PP, D.ª Sara Currás e D. Manuel Mata,
disculparon a súa asistencia, este último por razóns de saúde. Explica que ademais
dos mencionados, este Pleno será o derradeiro para os concelleiros/as do PP, D.ª
Carmen Barros, D. Juan Bautista, D. Antonio Castroagudín e D. Armando Blanco, para
os concelleiros/a do PSOE, D. Carlos Rego, D.ª Sandra Riveiro e D. Manuel Rama, así
como para o concelleiro do BNG, D. Andrés Fernández. Sinala o Sr. alcalde que
independentemente de cuestións políticas lle gostaría agradecer a estes concelleiros e
concelleiras o servizo prestado á Corporación, nalgúns supostos durante moitísimos
anos, como é o caso do Sr. Blanco e do Sr. Castroagudín, e amosar o recoñecemento
público a estes dez concelleiros e concelleiras para os que éste será o derradeiro
Pleno.
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Intervén o Sr. Parajó quen di que lle gostaría transmitir aos concelleiros que non van a
seguir na próxima Corporación que para el foi un placer compartir con todos e todas
estes anos no concello de Teo, engadindo que el leva no concello moitos anos e que
espera seguir moitos máis.

O Sr. alcalde dille ao Sr. Parajó que en vista diso tivo a ben non despedirse del.

O Sr. Parajó di que hai xente resistente, dura e dificil de roer. Remata o Sr. Parajó
dicíndolle a todos os/as concelleiros/as que teñen na súa persoa unha boa amistade,
estándo a súa disposición para o que necesiten.

Intervén o portavoz do PSOE, Sr. Leis, quen di que aos seus compañeiros de grupo xa
lles fixo os recoñecementos oportunos, e que tratándose dos demais quere
trasladarlles o seu recoñecemento polo traballo realizado. Explica o Sr. Leis que foron
catro anos que puideron ser máis fructíferos, poren foi un placer compartilos con todos
e todas. Opina o Sr. Leis que o importante son as relacións humanas que van máis alá
do tema político. Reitera o Sr. Leis o seu agradecemento a todos/as os/as
concelleiros/as polo traballo realizado e di que os concelleiros do PSOE quedan ao
dispor do restos de concelleiros/as, esperando que fora do concello se poidan manter e
incluso fortalecer as relacións humanas.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que durante vinte e cinco anos estivo no
concello axudando a levar o destino dos veciños de Teo, con outros compañeiros. O
Sr. Blanco di que quere agradecer a súa labor a todos os membros da Corporación que
estiveron defendendo no seu momento o destino dos veciños de Teo. Di o Sr. Blanco
que lle gostaría facer un recoñecemento a D. Ignacio e a todos e todas os que estaban
no concello naquel momento. Lembra que estivo catro anos de concelleiro e catro de
tenente de alcalde e que durante ese tempo aprendeu o pouco que sabe para defender
o destino dos veciños de Teo. Sinala o Sr. Blanco que está encantado con todas as
corporacións, engadindo que resulta preciso tamén facer un recoñecemento os que xa
non están, desexando que Deus os teñan con el. Di o Sr. Blanco que tamén lle gostaría
facer un recoñecemento a aquelas persoas que estiveron con el, como son os
funcionario e demais traballadores, engadindo que para el sempre foron conmpañeiros.
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O Sr. Blanco quere facer un recoñecemento de corazon a todos os que o aguantaron e
estiveron ao seu lado durante vinte e catro anos. Di que tamén resulta necesario facer
un recoñecemento a todos os veciños e veciñas que os apoiaron e estiveron sempre
con el e cos seus compañeiros de grupo, así como a todos os veciños e veciñas que
faleceron e os que non poden estar ao lado das súas familias por motivos de saúde.
Tamén se lembra o Sr. Blanco dos emigrantes, que di sempre lle recibiron cos brazos
abertos. Manifesta tamén o Sr. Blanco o seu recoñecemento a todos os compañeiros
de todos os partidos, BNG, PSOE e independentes. O Sr. Blanco pide perdón a todas
ás persoas mencionadas e aos compañeiros dos partidos se nalgún momento meteu a
pata ou non soubo respostar axeitadamente nalgunha situación. Di que lle gostaría
transmitir aos seus compañeiros de grupo que os quere e que lle agradece a súa
fidelidade. Opina o Sr. Blanco que aos partidos hai que respetalos pero que o que vale
son as persoas, engadindo que ten que dar as gracias a todos os partidos e aos seus
compañeiros polo seu cariño e respeto. Explica que non lle vai a fallar ao PP, aínda
que tivo algún problema con eles, pero que por enriba dos problemas, hai un partido
que hai que respetar. Salienta o Sr. Blanco que os agora concelleiros/as do PP
marchan, aínda que non pode dicir que non vaian a voltar. Dille o Sr. Blanco aos
membros da Corporación que os membros do seu grupo os queren e os respetan e
sempre estarán con eles e a súa disposición. O Sr. Blanco pide perdón por aquelas
cousas que puidera facer mal e di quedar a disposición dos concelleiros que quedan se
nalgún momento fai falla votar unha man. Remata o Sr. Blanco dicíndolle a todos/as os
membros da Corporación que Deus os teña na gloria para levar o destino dos veciños
de Teo a bo término.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Castroagúdín, quen amosa o seu agradecemento ao
Sr. alcalde, a todos os partidos e ao Sr. Blanco. Di que aos venideiros so lle diría que
poden contar con el e cos seus compañeiros para o que precisen, polo ben de Teo.

Tras estas intervencións, pásase 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 23.02.2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 23/02/2011.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade dos presentes.

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 177/11 Á 264/11).
O Sr. alcalde da conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 25 de marzo
ata o 15 de abril de 2011, que comprenden os números 177 ao 264, 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 MOCIÓN DO BNG EN DEFENSA DAS PERSOAS AFECTADAS
POLAS HIPOTECAS.
O Sr. alcalde explica que a moción do BNG de 25/03/2011 (rex. entrada nº 3139, de
15/04/2011), foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de presidencia
de 19/04/2011, co compromiso de engadir unha aportación de IN-TEO, en relación á
cláusula solo.

O portavoz do BNG, Sr. Sisto, da conta da moción do seu grupo, que se recolle a
continuación, aclarando que na mesma se incorporará a proposta de IN-TEO, e así
propón que aos párrafos a) e b) do punto 1 do acordo, se lle engada un párrafo c) co
seguinte tenor: “c) A supresión definitiva da “cláusula solo” nos contratos hipotecarios”.
Explica o Sr. Sisto que a citada cláusula refírese a que nos contratos se establece un
mímimo de tope baixo a pagar polas vivendas a diferenza das subas que non teñen
límite.

-5-

“MOCIÓN EN DEFENSA DAS PERSOAS AFECTADAS POLAS HIPOTECAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O estoupido da crise económica e o incremento do desemprego abocaron a unha delicada situación a
miles de persoas que accederon a unha vivenda en propiedade durante o período de bonanza
económica a través de préstamos hipotecarios.
Nestes momentos, a perda de emprego, e tamén o deterioro do poder adquisitivo de moitas persoas
con emprego, motivados pola persistencia da crise, están a facer aflorar as enormes dificultades que
atravesan moitas familias para afrontar os vencementos dos créditos hipotecarios, e con iso a obriga
de abandonar a súa vivenda, perdendo así o seu dereito a gozar dunha vivenda digna.
A iso únese que, aínda entregando a vivenda como pago da débeda contraída, non se produce o
resarcimento total da mesma, ficando un saldo vivo a favor da entidade financeira que mantén a
reclamación do pago pendente sobre outros bens das persoas que xa perderon a vivenda.
Esta situación ten orixe no excesivo valor atinxido por moitas vivendas, ao que contribuíu, impulsada
polas institucións financeiras, a política expansiva de concesión dos créditos hipotecarios, intimamente
relacionada coa burbulla inmobiliaria. Dun xeito parello ao medre exponencial do prezo da vivenda,
tamén se relaxaban as facilidades coas que as entidades financeiras -obsesionadas en obter altos
beneficios no curto prazo- taxaron os inmóbeis, que sufriron un descenso inmediato desde a irrupción
da crise económica.
Esta delicada situación esixe a adopción de medidas con carácter inminente, pois afecta a un dereito
social recoñecido constitucionalmente como é o acceso a unha vivenda digna. Até o momento, o
Goberno do Estado púxose de lado das entidades financeiras ao mostrar a súa pasividade malia o
aumento das execucións hipotecarias. Así mesmo, a Xunta de Galiza, consonte as súas competencias
en materia de protección dos consumidores, consumidoras, usuarios e usuarias, non impulsou unha
soa medida para atallar a situación descrita, cando as persoas afectadas teñen a condición de
usuarios e usuarias de produtos financeiros.
A presente moción insta a que se avance nunha reforma da normativa civil, hipotecaria e procesual
que permita ponderar adecuadamente os intereses en conflito en caso dunha execución hipotecaria,
cando a persoa debedora actuou de boa fe e o inmóbel sobre o que se constituíu a garantía
hipotecaria constitúe a vivenda habitual, de xeito que existan causas legais de oposición que poidan
ser valoradas polos Xulgados en función da situación económica e social da persoa debedora, non só
en relación á posición de privilexio do acredor, para evitar con iso que, á profunda falta de ingresos de
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moitas economías domésticas que lles impide levar un nivel de vida digna, se xunte a perda da
vivenda habitual.
Por iso, solicitamos do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
Solicitar da Xunta de Galiza a que inste ao Goberno do Estado a
1. Impulsar unha reforma lexislativa en materia civil, hipotecaria e procesual dirixida a protexer as
persoas cuxa vivenda hipotecada é residencia habitual, que contemple:
a. Admitir a dación en pagamento como cancelación da totalidade da débeda hipotecaria.
b. Posibilitar que nos procesos xudiciais de execución hipotecaria, existan mecanismos de
oposición a favor das persoas debedoras que conduza a unha moratoria no pago dos prazos
pactados acomodándoos á situación económica da persoa debedora, á transformación nun
contrato de arrendamento con opción a compra ou á condonación parcial da débeda.
c. A supresión definitiva da “cláusula solo” nos contratos hipotecarios.
2. Vincular calquera axuda pública ás entidades financeiras a aceptaren un Código de Conduta sobre
execucións hipotecarias onde se comprometan a negociar coas persoas debedoras que atravesan
dificultades económicas e destinan o inmóbel a residencia habitual, unha moratoria no pago da
débeda axustándoa á evolución da situación económica.
Teo, 25 de marzo de 2011”
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto (IN-TEO), Sr.
Parajó, sinala que, tal e como dixo na Comisión, está de acordo coa moción, sobre todo
despois de incluir a proposta de IN-TEO, sobre a cláusula solo, e polo tanto a vai a
apoiar porque cree que é inxustificado que as entidades bancarias, aínda que se esté a
favor ou en contra da súa existencia, ante un posible embargo que non alcance o valor
da hipoteca, embarguen outras propiedades. Opina o Sr. Parajó que se ten que voltar
ao da taxación do oitenta por cen e dar o setenta por cen e non o cento vinte por cen,
como se estaba dando, para mercar a vivenda, o coche, os mobles, etc.
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Intervén o portavoz do PSOE, Sr Leis, e di que, tal e como xa adiantaron na Comisión
Informativa, o seu grupo vai a apoiar a moción, a pesar de que o tema técnico teña a
súa complexidade. Di o Sr. Leis que o goberno do estado anunciou a creación dunha
comisión para tratar de buscarlle unha solución a este tema.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Blanco, quen di que él está de acordo coa moción, tendo
os seus compañeiros de grupo liberdade de voto ao respecto.

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 os presentes (6 BNG, 4 PP, 4 PSOE e 1 Grupo Mixto-IN-TEO),
acorda:

1. Impulsar unha reforma lexislativa en materia civil, hipotecaria e procesual
dirixida a protexer as persoas cuxa vivenda hipotecada é residencia habitual, que
contemple:
a. Admitir a dación en pagamento como cancelación da totalidade da
débeda hipotecaria.
b. Posibilitar que nos procesos xudiciais de execución hipotecaria, existan
mecanismos de oposición a favor das persoas debedoras que conduza a
unha moratoria no pago dos prazos pactados acomodándoos á situación
económica da persoa debedora, á transformación nun contrato de
arrendamento con opción a compra ou á condonación parcial da débeda.
c. A supresión definitiva da “cláusula solo” nos contratos hipotecarios.
2. Vincular calquera axuda pública ás entidades financeiras a aceptaren un
Código de Conduta sobre execucións hipotecarias onde se comprometan a
negociar coas persoas debedoras que atravesan dificultades económicas e
destinan o inmóbel a residencia habitual, unha moratoria no pago da débeda
axustándoa á evolución da situación económica.
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4.- MOCIÓNS.
Antes de entrar no punto quinto 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.

5º.- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (IN-TEO).
O concelleiro do grupo mixto (IN-TEO), Sr. Parajó, formula os/as seguintes rogos e
preguntas:
1.- Di o Sr. Parajó que como se trata do último Pleno ordinario non quere ser pesado,
pero que vai a plantexar algunhas preguntas porque hai algunhas cousas que non lle
cuadran, sobre todo porque é diferente cando un está na oposición que cando está no
goberno. Di o Sr. Parajó que dende Cacheiras ata A Ramallosa non hai un paso de
peóns, polo que debería facerse un estudo porque hai sitios onde fan falla, coma por
exemplo onde está a ITV, onde sería preciso un semáforo

O Sr. alcalde di que se recolle o rogo, aclarando que foi unha demanda transmitida
insistentemente durante a reforma da estrada, porén criterios técnicos dicían que non
facían falla. Remata o Sr. alcalde sinalando que se voltará a reiterar esa demanda.

2.- Di o Sr. Parajó que hai que lembrar cando dende o BNG os criticaban sobre a
calidade da grava que se botaba nas estradas, e agora lle extrana que, por exemplo na
rúa Ledín, se faga o que se fixo, obligándolle a un constructor a poñer asfalto en quente
e despois so grava. Refírese tamén o Sr. Parajó a Calo, sinalando que dende a rúa
Mondelo ata onde vive Argibay está sen asfaltar, engandindo que é ilóxico. Di o Sr.
Parajó que non pode ser que nun tramo de seiscentos ou setecentos metros, se
asfalten trescentos e os outros trescentos non.

O Sr. alcalde explica que hai unha política de impulso do asfaltado en quente nas
arterias principais, tratándose dunha cuestión de medios e de reparto de recursos.
Tratándose do gravillado explica o Sr. alcalde que hai un convenio que se asinou a
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finais do ano pasado tratándose dun tratamento de rego asfáltico nos núcleos
interiores.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen di que o feito de que a rúa Ledín este
agora en grava non implica que no futuro teña que quedar así. o Sr. Sisto que é certo
que sempre quedan zonas sen asfaltar, pero que se trata dunha cuestión de
prioridades. Remata o Sr. Sisto sinalando que cando se asfaltan trescentos metros os
veciños aos que non lle chegou o asfaltado tamén se benefician deses trescentos
asfaltados.

O Sr. Parajó di que él a iso lle chama discriminación.

O Sr. alcalde di que hai que ter en conta toda a rede viaria con que conta o concello,
engadindo que o ideal sería todo en quente, pero ao non existir medios, hai que
racionalizar o gasto e piorizar as actuacións.

O Sr. Parajó di que o Sr. Noriega en lexislaturas anteriores dicía que non se podía votar
gravilla e agora o fai.

O Sr. alcalde di non estar de acordo e salienta que o que fai a empresa é un bo
tratamento, tendo en conta ademais que está financiado integramente pola Deputación.

O Sr. Parajó recoñece que son moitos killómetros, pero non hai que esquecer que
cando gobernaban eles se lles criticou moito por este tema e agora faise o mesmo.

3.- Di o Sr. Parajó que está rematando a lexislatura e non se respostan os escritos
presentados. Salienta que leva catro meses esperando a contestación dun escrito que
presentou en novembro e aínda hoxe non ten o tema dos teléfonos que solicitou.

O Sr. alcalde resposta que a contestación está preparada e que o Sr. Parajó a recibirá
mañan.
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4.- Di o Sr. Parajó que sempre tivo ao Sr. Noriega por unha persoa seria que tratou de
gobernar o mellor posible, engadindo que o que non se pode facer é unha campaña
subterránea como a que se desprende do planfleto envíado polo BNG. O Sr. Parajó
amosa o documento ao que se refire. Opina que se trata dunha campaña encuberta e
que non se pode facer.

O Sr. alcalde di que non parece unha pregunta pertinente. Di que non se engana a
ninguén e que iso non é algo que impulse a institución. Remata o Sr. alcalde sinalando
que se trata dunha campaña social.

O Sr. Parajó sinala que en campaña ou en pre-campaña non é razoable.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PSOE.
O portavoz do do PSOE formula a seguinte pregunta:
1.- O portavoz do PSOE pregunta canto costou o programa de radio que se fixo dende
os Tilos e cal era o obxectivo.

O Sr. alcalde resposta que agora mesmo non sabe exactamente o custo, pero que llo
fará chegar ao Sr. Leis. Aclara que o obxectivo é o mesmo que o de todos os concellos
da Comarca, promocionar o concello.

O Sr. Leis pregúntalle ao Sr. alcalde se cree que realmente se promocionou o concello.

O Sr. alcalde resposta que sí e que se trata ademais dun programa agradable.

O Sr. Leis pon de manifesto as súa reservas de que co programa en cuestión se
promocionara ao concello de Teo.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.
O portavoz do PP, Sr. Blanco di que non pode opinar porque non oiu o programa.
Sinala que o único que quere é dar as gracias a todos os veciños e veciñas que o
apoiaron e que estiveron con eles, especialmente os que xa non están. Pide o Sr.
Blanco que os que os apoiaron sigan apoiando ao PP. Da as gracias tamén aos seus
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compañeiros e aos emigrantes, salientando que estes o trataron moi ben nas catro
viaxes que fixo. Da as gracias tamén o Sr. Blanco aos medios de comunicación que di
os trataron coas mans abertas e con respeto. O portavoz do PP tamén da as gracias
aos grupos engadindo que, aínda existindo problemas e diferencias, os respeta a
todos. Reitera o Sr. Blanco o seu agradecemento a todos os que os apoiaron,
engadindo que sempre estarán a súa disposicion. Pide o Sr. Blanco disculpas polas
cousas que se puideran facer mal, aclarando que nunca foi por agraviar a ninguén.
Explica o Sr. Blanco que os integrantes do grupo municipal son do PP e que el tiña un
partido independente porque se enfadou nun momento determinado, aínda que despois
non o levou adiante, o que non quere dicir que dentro de catro anos non poida voltar.
Remata o Sr. Blanco dicindo que en todo caso seguirá defendendo a Teo.

1.- O Sr. Castroagudín di que onde vive el está cheo de baches e pregunta se está
previsto o seu arranxo.

O Sr. Sisto resposta que esta semana.

2.- O Sr. Castroagudín da as gracias a Andrés porque sempre colaborou con el en
moitas cousas e porque o que lle pediu se fixo.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte horas e cincuenta a 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 7/2011
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 8 XUÑO DE 2011 –
Na Casa do Concello, a oito de xuño de dous mil once, 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, de acordo co disposto no artigo 36 do Real Decreto 2568/1986, de 28
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamiento e
réxime xurídico das Entidades locais.
ASISTENTES:
Alcalde:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Mª do Carme Hermida Gulías
D. Andrés Fernández Martínez
D. Ángel M. Rey Martínez
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Juan Bautista Aller Suárez
D.ª Mª del Carmen Barros Rodríguez
D.ª Sara Josefina Currás Rey
D. Carlos Rego Jorge
D.ª Sandra Riveiro Carro

Non asisten, previa excusa:
D. Rafael Sisto Edreira
D. F. Manuel Parajó Liñares
Non asisten:
D. Armando U. Blanco Martínez
D. Manuel Mata Iglesias
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D. Alexandre Leis Carlés
D. Manuel José Rama Lesta

Secretaria xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz

ORDE DO DÍA.
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 30.03.2011, 25.04.2011 E
27.04.2011.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do
Pleno, o Sr. alcalde, sendo as nove horas declara público e aberto o acto, pasando a
tratar o asunto incluído na orde do día que figura na convocatoria, que é o seguinte:

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 30.03.2011, 25.04.2011 E
27.04.2011.
Acta da sesión ordinaria do día 30 de marzo de 2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 30/03/11.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade dos presentes.

Acta da sesión extraordinaria do día 25 de abril de 2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 25/04/11.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade dos presentes.
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Acta da sesión ordinaria do día 27 de abril de 2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 27/04/11.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade dos presentes.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as nove horas 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 8/2011
SESIÓN CONSTITUTIVA PLENO MUNICIPAL
- 11 XUÑO DE 2011 –

Na Casa do Concello, a once de xuño de dous mil once, reúnense os/as señores/as
concelleiros/as electos/as que se relacionan a continuación, co obxecto de celebrar a
sesión constitutiva da Corporación, para a que foron debidamente convocados/as, de
conformidade co establecido no artigo 36 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo
que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais e artigo 195 da Lei Orgánica 5/1985, de 18 de xuño, de réxime
electoral xeral.

ASISTENTES:
Concelleiros/as:
D. Martiño Noriega Sánchez
D. Rafael Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª María do Carme Hermida Gulías
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. Ángel Manuel Rey Martínez
D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. Xurxo Francos Liñares
D. José Manuel Guerra Calvelo
D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón
D. José Antonio Patiño Amboaje
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
D.ª Uxía Lemus de La Iglesia

Non asiste, previa excusa:
D. F. Manuel Parajó Liñares
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Secretaria xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora:
D.ª Manuela Barcia Vázquez

ORDE DO DÍA
1.- CONSTITUCIÓN DA CORPORACIÓN E ELECCIÓN DE ALCALDE.

Sendo as once horas e trinta minutos, declárase aberta a sesión e procédese a tratar o
asunto incluído na orde do día que figura na convocatoria, que é o seguinte:

1.- CONSTITUCIÓN DA CORPORACIÓN E ELECCIÓN DE ALCALDE.
Declarada aberta a sesión, intervén a Secretaria municipal para explicar que o obxecto
da sesión que se está a celebrar é proceder á constitución do novo Concello de Teo e á
elección do seu alcalde, en base aos resultados electorais obtidos o pasado día 22 de
maio, data de celebración das eleccións para a renovación da totalidade dos membros
das Corporacións Locais. Explícase que o procedemento de constitución do Concello,
de conformidade co disposto na lexislación electoral vixente, implica a realización das
seguintes actuacións:

- CONSTITUCIÓN DA MESA DE IDADE, formada polo concelleiros/as electos/as de
maior e menor idade presentes no acto, actuando como Secretaria a que o sexa da
corporación.
- COMPROBACIÓN DE CREDENCIAIS.
- XURAMENTO OU PROMESA DOS/AS CONCELLEIROS/AS mediante a fórmula
legalmente prevista de acatamento á Constitución.
- ELECCIÓN DO ALCALDE.
- XURAMENTO OU PROMESA DO ALCALDE E TOMA DE POSESIÓN.
- ARQUEO EXTRAORDINARIO E COMPROBACIÓN DO INVENTARIO DE BENS E
DEREITOS.
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A continuación dase lectura ao artigo 195 da Lei Orgánica 5/1985, de 16 de xuño, de
réxime electoral xeral, nos termos seguintes:
“ 1. As Corporacións municipais constitúense en sesión pública o vixésimo día posterior
á celebración das eleccións, salvo que se presentara recurso contencioso-electoral
contra a proclamación de electos, constituíndose neste caso o cuadraxésimo día
posterior ás eleccións.

2. A tal fin, constitúese unha Mesa de Idade integrada polos elixidos de maior e menor
idade, presentes no acto, actuando como Secretario o que o sexa da Corporación.

3. A Mesa comproba as credenciais presentadas ou acreditacións da personalidade
dos electos con base ás certificacións que ao Concello remitira a Xunta Electoral de
Zona.

4. Realizada a operación anterior a Mesa declarará constituída a Corporación se
concorren a maioría absoluta dos concelleiros electos. En caso contrario, celebrarase
sesión dous días despois, quedando constituída a Corporación calquera que fora o
número de Concelleiros presentes”.

Antes de proceder á constitución da Mesa de idade, dase conta de que, por motivos de
saúde, excusou a súa asistencia o concelleiro electo, D. Manuel F. Parajó Liñares.

CONSTITUCIÓN DA MESA DE IDADE
A continuación explícase que, de conformidade co artigo citado, vaise proceder á
constitución da Mesa de Idade, que vai presidir a sesión ata o momento en que, como
consecuencia da súa elección, se proclame alcalde e proceda este a tomar posesión.

De acordo co exposto, integran a Mesa de Idade o concelleiro D. Angel Manuel Rey
Martínez, como concelleiro de maior idade e polo tanto Presidente da Mesa, e o
concelleiro, D. Xurxo Francos Liñares, como concelleiro de menor idade e que actúa
como vogal da Mesa, pasando a presidir a sesión o Presidente da Mesa, actuando
como Secretaria a do concello.
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COMPROBACIÓN DE CREDENCIAIS
O Presidente da Mesa de Idade, D. Angel M. Rey Martínez, explica que se vai a
proceder a comprobar as credenciais ou acreditacións de personalidade presentadas
polos concelleiros/as electos/as na Secretaría da Corporación, na que tamén se
presentaron as declaracións correspondentes dos Rexistros de Intereses, de
conformidade co esixido polo artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Réxime Local. Feita a comprobación e sinalando o presidente que as credenciais xa
foron debidamente comprobadas na Secretaría, a medida que se foron presentando
polos/as concelleiros/as, declarase a conformidade da Mesa. A continuación o
Presidente da Mesa, estando presentes a maioría absoluta dos concelleiros/as
electos/as, declara constituída a Corporación.
XURAMENTO OU PROMESA DOS/AS CONCELLEIROS/AS
O Presidente explica que seguidamente procederase á formulación do xuramento ou
promesa de acatamento á Constitución legalmente esixido. Da conta de que a estes
efectos a Secretaria procederá a formular a pregunta e cada un dos concelleiros/as, a
medida que vaian sendo chamados, deberá respostar “si, xuro” ou “si, prometo”.

A Secretaria explica que o chamamento farase pola orde de maior a menor
representación, quedando para o final os membros da Mesa de Idade e tomando
posesión o vogal ante o Presidente e éste ante a Secretaria.

A continuación procedeuse a prestar o xuramento ou promesa legalmente esixido por
cada un dos/as Sres/as. concelleiros/as electos/as baixo a fórmula que establece o
Real Decreto 707/1979, do 5 de abril, formulándose así pola Secretaria a seguinte
pregunta:

Xurades (ou prometes) pola vosa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do
cargo de concelleiro/a do Concello de Teo, con lealdade o Rei, gardar e facer gardar a
Constitución como norma fundamental do Estado?.
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A modalidade de promesa foi utilizada polos/as concelleiros/as que se relacionan a
continuación:
- D. Martiño Noriega Sánchez
- D. Rafael Carlos Sisto Edreira
- D.ª Carmen Diéguez González
- D.ª María do Carme Hermida Gulías
- D. Manuel Anxo Fernández Baz
- D.ª María Carmen Álvarez Garea
- D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
- D. Ángel Manuel Rey martínez
- D. Xurxo Francos Liñares
- D.ª Uxía Lemus de la Iglesia

A modalidade de xuramento foi utilizada polos/as concelleiros/as que se relacionan a
continuación:
- D. José Manuel Guerra Calvelo
- D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón
- D. José Antonio Patiño Amboaje
- D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
- D. José Albino Vázquez Pallas
- D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
ELECCIÓN DO ALCALDE
O Presidente da Mesa de Idade sinala que a continuación procederase á elección do
alcalde e cede a palabra a Secretaria, co obxecto de explicar o procedemento a seguir
para a súa elección.

A Secretaria procede a dar lectura ao artigo 196 LOREG, nos termos seguintes:
“Na mesma sesión de constitución da Corporación, procédese á elección do Alcalde,
de acordo co seguinte procedemento:
a) Poden ser candidatos todos os concelleiros que encabecen as correspondentes
listas.
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b) Se algún deles obtén a maioría absoluta dos votos dos concelleiros é proclamado
electo.
c) Se ningún deles obtén dita maioría é proclamado Alcalde o concelleiro que encabece
a lista que obtivera maior número de votos populares no correspondente Municipio. No
caso de empate resolverase por sorteo”.

O Presidente da Mesa explica que a continuación procederase a facer a votación,
indicando que, se non hai intervencións respecto ao sistema de votación esta será
ordinaria e realizarase a man alzada.

A efectos de presentar as correspondentes candidaturas, cédese a palabra ao cabeza
de lista do BNG, D. Martiño Noriega Sánhez, e ao cabeza de lista do PP, D. José
Manuel Guerra Calvelo, quenes se postulan como candidatos, e á cabeza de lista do
PSdeG-PSOE, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia, quen anuncia que non vai presentar
candidatura.

Procedeuse así á proclamación de candidatos para a eleción de alcalde, de entre os
concelleiros que encabezan as dúas listas do BNG e do PP, resultando presentados e
proclamados os seguintes candidatos:
- Polo BNG: D. Martiño Noriega Sánchez
- Polo PP: D. José Manuel Guerra Calvelo

A continuación procedeuse á elección do alcalde de entre os candidatos proclamados e
mediante o sistema de votación ordinaria a man alzada.

Segundo o acordado previamente polos membros da Corporación, sométese en
primeiro lugar a votación a candidatura do PP, obténdose o seguinte resultado:

- Candidato do PP: D. José Manuel Guerra Calvelo
Votos a favor - 6
Votos en contra - 10
Abstencións - 0
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A continuación sométese a votación a candidatura do BNG, obténdose o seguinte
resultado:
-Candidato do BNG: D. Martiño Noriega Sánchez
Votos a favor - 9
Votos en contra - 6
Abstencións - 1

O Presidente da Mesa de Idade, sinala que, obtendo D. Martiño Noriega Sánchez, a
maioría absoluta de votos dos/as concelleiros/as que compoñen a Corporación, queda
proclamado alcalde do Concello de Teo.

XURAMENTO OU PROMESA E TOMA DE POSESIÓN DO ALCALDE
Interven a Secretaria e sinala que a continuación procederase a toma de posesión de
D. Martiño Noriega Sánchez como novo alcalde do Concello de Teo, mediante a lectura
da fórmula legal de xuramento ou promesa de acatamento a Constitución.

Toma a palabra D. Martiño Noriega Sánchez, quen procede a lectura da fórmula
legalmente establecida de acatamento a Constitución, nos termos seguintes: “Prometo
pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde do
Concello de Teo, con lealdade o Rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma
fundamental do Estado”.

O Sr. alcade, D. Martiño Noriega, toma a palabra e di que antes do discurso compre
poñer en coñecemento de todos os membros da Corporación que na Secretaría e
Intervención teñen a súa disposición toda a documentación relativa ao arqueo
extraordinario e ao inventario de bens, de conformidade co previsto na normativa
aplicable. A continuación o Sr. alcalde cede a palabra á Secretaria e á interventora
municipais.
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ARQUEO EXTRAORDINARIO E COMPROBACIÓN DO INVENTARIO DE
BENS E DEREITOS
Interven a Secretaria para sinalar que, de conformidade co artigo 36 ROF, os
secretarios e interventores tomarán as medidas precisas para que o día de constitución
das novas Corporacións Locais se efectúe un arqueo e estean preparados e
actualizados os xustificantes de existencias en metálico ou valores propios da
Corporación, depositados na Caixa Municipal ou entidades bancarias, así como a
documentación relativa ao inventario do patrimonio da Corporación e dos seus
Organismos Autónomos. A Secretaria da conta de que, tratándose do inventario,
elaborou e obra no expediente da sesión un informe, de 8 de xuño, relativo á situación
do mesmo, a cuxo contido se refire resumidamente, salientando a necesidade de
adoptar as medidas precisas de cara á elaboración dun inventario actualizado para o
concello de Teo.

Toma a palabra D.ª Manuela Barcía Vázquez, interventora municipal, quen sinala que,
de conformidade co artigo 36 do ROF, preparouse a acta de arqueo extraordinaria, a
día de hoxe, onde figura o importe dos saldos en efectivo na caixa da Corporación, así
como nas contas bancarias e o listado dos avais, coa suma total de todos eles.

A continuación o Presidente da Mesa de Idade invita ao Sr. alcalde a que ocupe a
presidencia, facéndolle entrega do bastón de mando.

Toma a palabra o Sr. Noriega quen dá as grazas a todos e todas e a benvida aos
novos/as compañeiros/as da Corporación, engadindo que neste intre será breve, e
intentará esbozar cales van a ser os compromisos para continuar a construir a casa
que é o Concello de Teo, unha casa que, salienta, debe ser de todos e de todas.
Explica o Sr. alcalde que para continuar a construcción desta casa debe facerse tendo
en conta unha serie de pilares, como a humildade, entendida esta non como sumisión,
senón como praxe de exercicio de representación pública, a honestidade, non
entendida como unha opción, senón como unha obriga para coa poboación, o exercicio
galego e republicano de representación no día a día, e o diálogo, no convencemento de
que non hai verdades absolutas nin ideais únicos. O Sr. alcalde salienta que, nun día
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tan especial para todos e todas, quere dicir que hai unha asignatura pendente, a da
democracia participativa, no convencemento de que a democracia é algo máis que
exercer o dereito ao voto cada catro anos. Salienta que a él nunca gustou moito do
bastón de mando municipal e que por iso hoxe, de maneira simbólica, ademáis de
comprometerse en nome do equipo de goberno cos pilares que esbozou brevemente,
lle gostaría facer algo simbólico, que é cederlle o bastón de mando a alguén tamén
simbólico que se atopa presente, D. Avelino Pousa Antelo, ao entender que o bastón
de mando non é para o alcalde nin para a corporación, senón para a xente.

A continuación o Sr. alcalde fai entrega do bastón de mando municipal a D. Avelino
Pousa Antelo.

O Sr. Noriega salienta que queda constituida a Corporación municipa e da de novo as
grazas a todos e todas por asistir. Opina que hoxe é un día moi emocionante, e
manifesta que da gusto ver a Casa do Concello chea de cidadanía, ao considerar que é
o único momento no que ten razón de ser, porque para iso é unha casa de todos e
todas.

Incorporáse a continuación a Acta de Arqueo.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as once 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 9/2011
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 20 XUÑO DE 2011 –

Na Casa do Concello, a vinte de xuño de dous mil once, 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, de
conformidade co previsto no artigo 38 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, a sesión
extraordinaria do Pleno municipal 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 María do Carme Hermida Gulías
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. Ángel Manuel Rey Martínez
D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. Xurxo Francos Liñares
D. José Manuel Guerra Calvelo
D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón
D. José Antonio Patiño Amboaje
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
D.ª Uxía Lemus de La Iglesia.
D. F. Manuel Parajó Liñares
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Secretaria Xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora:
D.ª Manuela Barcia Vázquez

ORDE DO DÍA
1.- TOMA DE POSESIÓN DO CONCELLEIRO D. MANUEL PARAJÓ LIÑARES.
2.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE
MEMBROS E DELEGACIÓNS NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
3.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE
TENENTES DE ALCALDE.
4.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DELEGACIÓNS NOS/AS
CONCELLEIROS/AS.
5.- DAR CONTA DA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS E
PORTAVOCES.
6.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DO
PLENO E DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
7.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS
INFORMATIVAS E CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE PORTAVOCES.
8.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE PERSOAL EVENTUAL.
9.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS.
10- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES
DA CORPORACIÒN EN ÓRGANOS COLEXIADOS.
11.- PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASISTENCIAS E INDEMNIZACIÓNS.

SOBRE

RÉXIME

ECONÓNOMICO

DAS

12.- PROPOSTA ALCALDÍA DE ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do
Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas e trinta minutos declara público e aberto o
acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria,
que son os seguintes:
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1.- TOMA DE POSESIÓN DO CONCELLEIRO D. MANUEL PARAJÓ LIÑARES.
O Sr. alcalde explica que o Sr. Parajó non puido tomar posesión como concelleiro o día
da sesión constitutiva da Corporación, polo que procede que o faga nesta sesión,
mediante a lectura da fórmula legalmente establecida de acatamento á Constitución.

Toma a palabra o Sr. Parajó quen procede á lectura do xuramento/promesa de
acatamento á Constitución nos termos seguintes:

“Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de
concelleiro do Concello de Teo, con lealdade o Rei, gardar e facer gardar a
Constitución como norma fundamental do Estado”.

2.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE
MEMBROS E DELEGACIÓNS NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
O Sr. alcalde da conta da Resolución de nomeamento de membros e delegacións na
Xunta de Goberno Local, de 14/06/2010 (res. 410/2011), que se recolle a continuación.
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Unha vez celebradas as eleccións locais o pasado día 27 de maio, e constituído o novo
Concello, o 11 de xuño, resulta necesario proceder ao establecemento da nova
organización municipal, en particular, á constitución da Xunta de Goberno Local, no
exercicio da potestade de autoorganización que, o artigo 4.1. a) da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL), recoñece a esta Entidade.

De conformidade co disposto nos artigos 4 e 9 do Regulamento orgánico municipal
(ROM), artigos 20.1.b) e 23 da citada Lei, en concordancia coas previsións da
lexislación autonómica de réxime local contidas na Lei 5/97, de 22 de Xullo, de
Administración Local de Galicia, e demais lexislación complementaria, neste Municipio
é obrigatoria a constitución da Xunta de Goberno Local por ter unha poboación superior
a 5.000 habitantes, e estará integrada polo alcalde e un número de concelleiros non
superior ao tercio do número legal dos que compoñen a Corporación.
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Considerando que de conformidade co disposto nos artigos 5.3, 6, 7 e 10 do ROM,
artigos 21.3 e 23.2.b) da LRBRL, artigos

43 e 44 do R.D 2568/1986, de 28 de

novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, en concordancia coas previsións da lexislación
autonómica de réxime local contidas na Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración
Local de Galicia, o alcalde pode delegar o exercicio das súas atribucións coas
limitacións establecidas nos artigos citados.

En virtude do exposto e no uso das atribucións que me confire a lexislación vixente,
RESOLVO:
Primeiro. Constituir a Xunta de Goberno Local do Ilmo Concello de Teo, que estará
formada por este alcalde e cinco concelleiros/as.

Segundo.- Nomear como membros da Xunta de Goberno Local os/as seguintes
concelleiros/as:
D. RAFAEL CARLOS SISTO EDREIRA
D.ª MARÍA DO CARME HERMIDA GULÍAS
D. MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ
D. ÁNGEL MANUEL REY MARTÍNEZ
D. MARÍA CARMEN ÁLVAREZ GAREA

Terceiro.- Delegar na Xunta de Goberno Local, as seguintes atribucións:
1.- Os contratos de obras, de subministro, de servizos, de xestión de servizos públicos,
os contratos administrativos especiais e os contratos privados cando o seu importe non
supere o 10 por cen dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a
contía de seis millóns de euros, incluidos os de carácter plurianual cando a súa
duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as
súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos recursos
ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada, reservándose o
alcalde a facultade de contratar cando nas mesmas condicións o importe non supere os
200.000 euros.
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A adxudicación de concesións sobre os bens da Entidade local cando o seu valor non
supere o 10 por cen dos recurso ordinarios do orzamento nin o importe de tres millóns
de euros, reservándose o alcalde a facultade para adxudicar cando nas mesmas
condicións o importe non supere os 200.000 euros.

2.- A aprobación dos proxectos de obras e servizos candos sexa competente para a
súa contratación e estean previstos nos orzamentos.

3.- A concesión de licenzas, salvo que as leis sectoriais llas atribúan expresamente ao
Pleno, reservándose o alcalde a competencia para o outorgamento das licenzas de
utilización das vías públicas mediante a entrada de vehículos a través de beirarrúas e
por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de
mercadorías de calquera clase.

4.- A concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva e distribución
de cantidades con cargo ás partidas que figuren no orzamento.

Cuarto.- A Xunta de Goberno Local celebrará sesión constitutiva o vindeiro venres 24
de xuño, ás trece horas e corenta e cinco minutos, de acordo co disposto no artigo 112
do ROF, sendo a periodicidade das súas sesións a establecida no Regulamento
orgánico municipal.

Quinto.- O presente Decreto surtirá efecto dende o día da súa data, sen perxuizo da
súa preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da
Corporación, debéndose notificara aos membros da Xunta de Goberno Local aos
efectos do previsto no artigo 114 do ROF.

Sexto.- Da presente resolución darase conta ao Pleno na sesión extraordinaria que se
convoque para dar cumprimento ao previsto no art. 38 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais”
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3.-

DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE

TENENTES DE ALCALDE.
O Sr. alcalde da conta da Resolución de nomeamento de Tenentes de Alcalde, de
14/06/2010 (res. 411/2011), que se recolle a continuación.
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Unha vez celebradas as eleccións locais o pasado día 22 de maio, e constituído o
novo concello, o día 11 de xuño, resulta necesario proceder ao establecemento da
nova organización municipal, en particular polo que se refire á designación dos
Tenentes de Alcalde.

Considerando que de conformidade co disposto nos artigos 4 e 8 do Regulamento
orgánico municipal (ROM), artigos 20.1.a), 21 e

23 da Lei 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL), artigo 46 do R. D. 2568/1986, de 28
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), en concordancia coas previsións da
lexislación autonómica de réxime local contidas na Lei 5/97, de 22 de xullo, de
Administración Local de Galicia, o nomeamento dos Tenentes de Alcalde é
competencia desta alcaldía.

Considerando que, de acordo co artigos 8 ROM, 23 LRBRL e 46 do ROF, o
nomeamento dos Tenentes de Alcalde debe facerse entre os membros da Xunta de
Goberno Local e visto o o Decreto de 14/06/2011 (res 410/2011), onde se nomean os
membros da Xunta de Goberno Local.

En virtude do exposto e en uso das atribucións que me confire a normativa citada,
RESOLVO:

Primeiro.- Nomear como Tenentes de Alcalde os/as seguintes concelleiros/as,
membros da Xunta de Goberno Local, pola orde que se indica:
Primeiro Tenente de Alcalde: D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Segunda Tenente de Alcalde: D.ª María do Carme Hermida Gulías
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Terceiro Tenente de Alcalde: D. Manuel Anxo Fernández Baz
Cuarto Tenente de Alcalde: D. Ángel Manuel Rey Martínez
Quinta Tenente de Alcalde: D.ª María Carmen Álvarez Garea

Segundo.- Corresponde aos Tenentes de Alcalde, en canto tales, substituír na
totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento, ao alcalde, nos casos de
vacante, ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o
exercicio das súas atribucións.

Terceiro.- Notificar este Decreto aos Tenentes de Alcalde nomeados, facéndolles
constar que terán que manter informada á alcaldía do exercicio das súas atribucións
como Alcalde accidental, non podendo no citado exercicio, nin modificar as delegacións
xa efectuadas pola alcaldía con anterioridade, nin outorgar outras novas.

Cuarto.- Da presente resolución darase conta ao Pleno

do Concello na sesión

extraordinaria que se convoque en cumprimento do previsto polo artigo 38 do ROF,
notificándose, ademais, persoalmente aos nomeados, e publicarase no Boletín Oficial
da Provincia, no taboleiro de edictos e na web municipal, ser perxuizo da súa
efectividade dende o día seguinte ao da presente resolución”.

4.- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DELEGACIÓNS NOS/AS
CONCELLEIROS/AS.
O Sr. alcalde da conta da Resolución de delegación nos/as concelleiros/as, de
14/06/2010 (res. 412/2011), que se recolle a continuación.

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Visto o réxime xurídico das delegacións que o alcalde pode realizar en favor dos
concelleiros/as, de acordo co establecido nos artigos 6, 7 e 16 do Regulamento
orgánico municipal (ROM), artigos 44 e ss do Regulamento de Organización
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), en concordancia coas
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previsións da lexislación autonómica de réxime local contidas na Lei 5/97, de 22 de
xullo, de Administración Local de Galicia, e demais lexislación complementaria.
En virtude do exposto e no uso das atribucións conferidas polo normativa aplicable,

RESOLVO:
Primeiro.- Delegar nos/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, as
aribucións que igualmente se indican, sen facultades resolutorias:
1.-

D. Rafael Carlos Sisto Edreira, 1º Tenente de Alcalde - urbanismo, vivenda e

infraestruturas, coa facultade de dirixir e xestionar en xeral os seguintes servizos:
- PXOM: desenvolvemento e xestión
- Disciplina urbanística
- Vivenda de protección
- Plans Provinciais de infraestruturas
- Obras de urbanización e rede de cable e gas
- Saneamento e abastecemento
En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se
delegue.

2.- D.ª María do Carme Hermida Gulías, 2ª Tenente de Alcalde - cultura, patrimonio e
normalización linguística, coa facultade de dirixir e xestionar os seguintes servizos:
- Infraestruturas e actividade cultural
- Política lingüística
- Patrimonio cultural
- Fomento da lectura
- Roteiros culturais
- Memoria histórica
En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se
delegue.
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3.- D. Manuel Anxo Fernández Baz, 3º Tenente de Alcalde - persoal, medio natural e
deportes, coa facultade de dirixir e xestionar os seguintes servizos:
- Xestión de persoal
- Desenvolvemento de Acordo Regulador e Convenio Colectivo
- Elaboración de RPT
- Instalacións deportivas
- Espectáculos e eventos deportivos
- Escolas deportivas municipais
- Xestión de Residuos Sólidos Urbanos
- Limpeza Viaria
- Xestión do Punto Limpo
- Aforro Enerxético
- Educación e sensibilización medioambiental
- Prevención de lumes
- Delitos contra o medio natural
En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se
delegue.

4.- D. Ángel Manuel Rey Martínez, 4º Tenente de Alcalde - transportes, turismo,
emprego e participación veciñal, coa facultade de dirixir e xestionar en xeral os
seguintes servizos:
- Axencia de desenvolvemento local
- Plans de creación de emprego
- Escola-obradoiro
- Comercio
- Información e orientación laboral
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- Promoción turística
- Promoción do transporte público
- Participación veciñal
En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se
delegue.

5.- D.ª María Carmen Álvarez Garea, 5ª Tenente Alcalde - educación, coa facultade de
dirixir e xestionar en xeral os seguintes servizos:
- Mantemento de edificios escolares
- CRA
- Actividades extraescolares e formación de adultos
- Programas educativos transversais
- Bolsas e axudas
- Construción de novos centros escolares
- Ampliación oferta pública de ensino
- Relación coas ANPAS e a comunidade educativa
- Escolas de nais/pais
- Consello Escolar Municipal
En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se
delegue.

6.- D. Xosé Ignacio Iglesias Villar - servizos de benestar social e Igualdade, coa
facultade de dirixir e xestionar en xeral os seguintes servizos:
- CIM
- Muller
- Políticas de igualdade
- Prevención da violencia de xénero
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- Escolas infantís 0-3 anos
- Atención aos maiores
- Atención aos discapacitados
- Políticas de inclusión social
- Inmigrantes, emigrantes retornados e residentes no exterior
En xeral, as súas funcións serán todas as relacionadas coa área ou materia que se
delegue, sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceiros.

7.- D. Xurxo Francos Liñares - servizos básicos e mocidade coa facultade de dirixir e
xestionar en xeral os seguintes servizos:
- Áreas de xogo infantil
- Parques e xardíns
- Mobiliario urbano
- Desbroces
- Reparación de vías e camiños
- Xestión das cuadrillas municipais de obras e parques
- Alumeado
- Información xuvenil
- Plan integral da mocidade
- Escola de tempo libre
- Voluntariado xuvenil
- Consello Municipal da xuventude
En xeral, as súas funcións serán todas relacionadas coa área ou materia que se
delegue, sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceiros.
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Segundo.- A alcaldía, en calquera momento, poderá asumir as atribucións delegadas
na presente Resolución sen perxuizo da súa avocación conforme á lexislación de
procedemento administrativo común.

Terceiro.- Da presente resolución darase conta ao Pleno na sesión extraordinaria que
se convoque para dar cumprimento ao artigo 38 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico da Entidades Locais, notificándose, ademais,
persoalmente aos designados, aos efectos do artigo 114 do ROF que esixe, para á
eficacia da delegación, a súa aceptación por parte do delegado, entendéndose
tacitamente aceptada se no termo de tres días hábiles non fai manifestación expresa
ante o órgano delegante de que non acepta a delegación.

Cuarto.- Dar traslado do presente a todos os departamentos municipais, para o seu
coñecemento e efectos oportunos, e procédase á súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, na web municipal e no taboleiro de edictos do concello, sen prexuízo da súa
efectividade dende o día seguinte ao da presente Resolución”.

5.- DAR CONTA DA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS E
PORTAVOCES.
O Sr. alcalde da conta da constitución dos grupos políticos municipais. A estes efectos
dase conta de que de acordo co solicitado aos diferentes grupos políticos e co previsto
no artigo 73.3 Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,
artigos 38 e ss do Regulamento orgánico municipal (ROM), artigos 74 e ss. da Lei
5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e artigos 23 e ss., do R.D.
2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, constituíronse os grupos
políticos que se detallan a continuación, mediante escrito dirixido ao Presidente e
subscrito por todos os seus integrantes, coa designación dos correspondentes
portavoces e, no seu caso, suplentes.
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1.- BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (rex. entrada nº 5.452, de 16/06/2011).
D. Martiño Noriega Sánchez
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª María do Carme Hermida Gulías
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. Ángel Manuel Rey Martínez
D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. Xurxo Francos Liñares
Portavoz:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Suplente:
D.ª María do Carme Hermida Gulías

2.- PARTIDO POPULAR (rex. entrada nº 5.406, de 15/06/2011)
D. José Manuel Guerra Calvelo
D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón
D. José Antonio Patiño Amboaje
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
Portavoz:
D. José Manuel Guerra Calvelo
Suplentes:
D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón
D. José Antonio Patiño Amboaje

O Sr. alcalde explica que, tratándose do grupo mixto, e tendo en conta que o Sr. Parajó
non tomou posesión ata o día de hoxe, presentouse unicamente un escrito pola
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concelleira do PSdeG-PSOE, D.ª Uxía Lemus, de data 13/06/2011 (rex. entrada nº
5.177), no que se designa como portavoz do grupo mixto. O Sr. alcalde explica que
máis alá da cuestión puramente formal, de contar cun portavoz do grupo mixto e da
adscripción que no seu momento se faga ás Comisións Informativas, hai que recoñecer
que os integrantes do grupo mixto teñen unha entidade política diferente, polo que hai
vontade de que teñan unha voz diferenciada nos Plenos, para garantir a súa autonomía
á hora de facer os seus posicionamentos.

Intervén a concelleira do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus, quen explica que ela presentou
o escrito a efectos de cumprir os prazos.

Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajo, quen sinala que mañan se presentará
un escrito sobre o tema da portavocía.

6.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DO
PLENO E DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
O Sr. alcalde da conta da proposta sobre a periodicidade das sesións do Pleno e da
Xunta de Goberno Local, de 16/06/2011, que se recolle a continuación.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DO PLENO
E DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Visto o disposto nos artigos 4.1.a) e 46.1 e 2.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Réxime Local (LRBRL), artigo 47 do R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo
que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de
Réxime Local (TRRL), artigos 210 e 211 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
Administración Local de Galicia (LALGA) e artigos 38, 78 e 112 do R.D 2568/1986, de
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento
e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF).
Considerando que segundo o previsto no art. 19.2 do Regulamento orgánico municipal
do Concello de Teo (ROM), o Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo cada mes,
nos días e horas que se fixen por acordo plenario e que poderán ser cambiados en
calquera momento posterior por dito órgano.
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Considerando que segundo o previsto no art. 11 do ROM, a Xunta de Goberno Local
celebrará sesións ordinarias o primeiro e terceiro luns de cada mes ás 14 horas, e
extraordinaria e urxentes cando sexan convocadas polo alcalde ou a instancia de polo
menos unha cuarta parte do número legal dos seus componentes.

En virtude do exposto e de acordo coa normativa citada, proponse ao Pleno a adopción
do seguinte acordo:
Primeiro.- O Pleno da Corporación celebrará sesión ordinaria con periodicidade
mensual, agás o mes de agosto. A sesión terá lugar o último mércores do mes que
corresponda e iniciarase as 20:00 horas.
Segundo.- De acordo co anterior, o Pleno celebrará a súa primeira sesión ordinaria o
vindeiro mercores 27 de xullo de 2011.
Terceiro.- A Xunta de Goberno Local celebrará sesións ordinarias o primeiro e terceiro
luns da cada mes ás 14 horas, e extraordinaria e urxente cando sexan convocadas
polo alcalde ou a instancia de polo menos unha cuarta parte do número legal dos seus
compoñentes. A estes efectos enténderase que a referencia ao primeiro e terceiro luns,
deben ser hábiles.
Cuarto.- O presente acordo surtirá efecto dende o día seguinte ao da súa adopción,
sen perxuizo de levar a cabo as actuacións necesarias para incorporar o seu contido,
no que sexa preciso, ao ROM”.

O Sr. alcalde di que, aínda que a celebración de plenos mensuais non é obrigatorio por
lei, xa se fixo así no ano 2007, ao entender que se axustaba, e vaise manter, máxime
se se ten en conta que un dos retos do concello e superar o umbral dos 20.000
habitantes. Aclara o Sr. alcalde que o feito de poñer os plenos pola tarde está
relacionado coa necesidade de fomentar a participacion e a asistencia de público.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que, tratándose da Xunta de Goberno, non ten nada que obxectar, lembrando que, no
caso dos Plenos, el fixera unha proposta e xa que, segundo a proposta da alcaldía, hai
cousas que se terán que incorporar ao ROM, descoñece porque non se fai o cambio do
día de celebracións dos plenos, pasándose a celebrar os xoves, tal e como el
propuxera.
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Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen sinala que non ten nada que
dicir.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que ao seu grupo tamén lle gostaría, por
motivos laborais, que os plenos se celebraran os xoves, en vez de os mércores.

O Sr. alcalde sinala que, de acordo co solitado polo Sr. Parajó e polo PP, o equipo de
goberno non ten problema en que os Plenos se celebren, en vez do último mércores de
cada mes, o último xoves, polo que a proposta da alcaldía quedaría modificada neste
senso, debéndose tamén modificar a referencia ao primeiro pleno ordinario que,
segundo o exposto, se celebrará o xoves 28 de xullo.

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 (9 BNG, 6 PP e 2 grupo mixto), acorda:
Primeiro.- O Pleno da Corporación celebrará sesión ordinaria con periodicidade
mensual, agás o mes de agosto. A sesión terá lugar o último xoves do mes que
corresponda e iniciarase as 20:00 horas.

Segundo.- De acordo co anterior, o Pleno celebrará a súa primeira sesión
ordinaria o vindeiro xoves 28 de xullo de 2011.

Terceiro.- A Xunta de Goberno Local celebrará sesións ordinarias o primeiro e
terceiro luns da cada mes ás 14 horas, e extraordinaria e urxente cando sexan
convocadas polo alcalde ou a instancia de polo menos unha cuarta parte do
número legal dos seus compoñentes. A estes efectos enténderase que a
referencia ao primeiro e terceiro luns, deben ser hábiles.

Cuarto.- O presente acordo surtirá efecto dende o día seguinte ao da súa
adopción, sen perxuizo de levar a cabo as actuacións necesarias para incorporar
o seu contido, no que sexa preciso, ao ROM.
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7.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS
INFORMATIVAS E CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE PORTAVOCES.
O Sr. alcalde da conta da proposta relativa á creación e composición das Comisións
Informativas e constitución da Xunta de Portavoces, de 16/06/2011, que se recolle a
continuación.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS
COMISIÓN INFORMATIVAS E CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE PORTAVOCES
Considerando que de acordo co disposto no artigo 20.1.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das Bases de Réxime Local (en adiante, LRBRL) e artigo 68.1 da Lei
5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (en adiante, LALGA), nos
municipios de máis de 5.000 habitantes, existirán órganos que teñan por obxecto o
estudio, informe ou consulta dos asuntos que teñen que ser sometidos á decisión do
Pleno, así como o seguemento da xestión do Alcalde, a Xunta de Goberno Local e os
concelleiros que ostenten delegacións, sen perxuizo das competencias de control que
corresponden ao Pleno.

Considerando que, de acordo co establecido nos artigos 116 LRBRL, 59.2.c) e 66.1 da
LALGA e preceptos concordantes do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais (ROF), a Comisión Especial de Contas existirá en todos os Concellos.

Considerando que de acordo co establecido no artigo 14.3 e 4 do Regulamento
Orgánico Municipal (-en adiante, ROM -BOP nº 223, de 26/09/2007 e BOP nº 109 de
13/05/2008), as Comisións estarán integradas exclusivamente por membros da
Corporación e presididas polo Alcalde, podendo este delegar a presidencia efectiva en
calquera membro da mesma, debendo estar integrada cada comisión de forma que a
súa composición se acomode á proporcionalidade existente entre os distintos grupos
políticos representados na Corporación.

Considerando que segundo o apartado 3 do artigo 20 LRBRL os propios municipios,
nos Regulamentos Orgánicos, poderán establecer e regular outros órganos
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complementarios, de conformidade co previsto no artigo citado e nas leis das
Comunidades Autónomas.

Considerando que segundo o artigo 59.2d) LALGA, poderán complementar a
organización municipal, ademáis dos órganos establecidos no artigo citado, calquera
outro órgano establecido polo Concello e regulado polo seu regulamento orgánico,
debendo responder a creación dos órganos complementarios aos principios de eficacia,
economía organizativa e participación cidadá e esixir o cumprimento dos requisitos aos
que se refire o apartado 3 do artigo 59 LALGA.

Considerando que de acordo co establecido no artigo 16-a) do ROM a Xunta de
Portavoces é un órgano complementario colexiado, sen atribucións resolutorias, que
ten por función o estudio, consulta e proposta, de calquera asunto de incidencia
municipal de competencia plenaria de conformidade co disposto no artigo 22 LRBRL.
Estará integrada exclusivamente polos portavoces dos diferetentes grupos municipais
ou os seus suplentes e presidida polo Alcalde, podendo este delegar a presidencia
efectiva en calquera membro da mesma.
En virtude do exposto e de conformidade co disposto na normativa citada, proponse ao
Pleno a adopción do seguinte acordo:
Primeiro. – Crear as seguintes Comisión Informativas Permanentes:
a) Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos.
b) Comisión Informativa de cultura, patrimonio, normalización linguística e
mocidade.
c) Comisión Informativa de persoal, seguridade cidadán, comunicación e medio
natural.
d) Comisión Informativa de educación e deporte.
e) Comisión Informativa de benestar social e igualdade.
f) Comisión Informativa de transportes, turismo, emprego e participación veciñal.
g) Comisión Especial de Contas, que asume as funcións de Comisión Informativa
de facenda e asuntos económicos.
Segundo.- A composición de todas as Comisións Informativas, será a seguinte:
- 4 concelleiros/as do BNG
- 2 concelleiros/as do PP
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- 1 concelleiro/a do Grupo Mixto
O alcalde é o Presidente nato de todas as Comisións Informativas, porén, a presidencia
efectiva poderá delegala en calquera membro da corporación, a proposta da propia
Comisión, tras a correspondente elección efectuada no seu seno
Terceiro.- A sesións ordinarias das Comisión Informativas terán a mesma periodicidade
que as dos Plenos, celebrándose nos días e horas que estableza o Alcalde ou
presidente da Comisión, os cales poderá así mesmo convocar sesións extraordinarias
ou urxentes.
Cuarto.- De conformidade co artigo 125 do ROF, a adscrición concreta a cada
Comisión Informativa dos membros da corporación, realizarase mediante escrito do/a
Portavoz de cada grupo dirixido ao alcalde, e do que se dará conta ao Pleno, podendo
designarse de igual forma, un suplente por cada titular.
Quinto.- Constituir a Xunta de portavoces que, de acordo co establecido no artigo 16-a)
ROM, estará integrada exclusivamente polos portavoces dos diferentes grupos
municipais ou os seus suplentes. A Presidencia lle corresponde ao alcalde, podendo
este delegar a presidencia efectiva en calquera membro da mesma.

Sexto.- De conformidade co artigo 16-a) ROM, a designación dos suplentes dos
portavoces dos diferentes grupos que integran a Xunta de portavoces, realizarase
mediantes escrito do/a portavoz do grupo municipal, do que se dará conta ao Pleno”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non hai ningún inconveniente pola súa parte, salvo a referencia a que
independentemente do número de Comisións Informativas que se celebren só se
paguen dúas.

O Sr. alcalde aclara que ese última cuestión non se inclúe nesta proposta, senón na
proposta relativa ás asistencias.
Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que non lle ve problemas á
proposta.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que non ten nada que dicir.
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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
once votos a favor (9 BNG e 2 grupo mixto) e seis abstencións (6 PP) acorda:
Primeiro. – Crear as seguintes Comisión Informativas Permanentes:
h) Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos
básicos.
i) Comisión Informativa de cultura, patrimonio, normalización linguística e
mocidade.
j) Comisión Informativa de persoal, seguridade cidadán, comunicación e
medio natural.
k) Comisión Informativa de educación e deporte.
l) Comisión Informativa de benestar social e igualdade.
m) Comisión Informativa de transportes, turismo, emprego e participación
veciñal.
n) Comisión Especial de Contas, que asume as funcións de Comisión
Informativa de facenda e asuntos económicos.

Segundo.- A composición de todas as Comisións Informativas, será a seguinte:
- 4 concelleiros/as do BNG
- 2 concelleiros/as do PP
- 1 concelleiro/a do Grupo Mixto
O alcalde é o Presidente nato de todas as Comisións Informativas, porén, a
presidencia efectiva poderá delegala en calquera membro da corporación, a
proposta da propia Comisión, tras a correspondente elección efectuada no seu
seno

Terceiro.- A sesións ordinarias das Comisión Informativas terán a mesma
periodicidade que as dos Plenos, celebrándose nos días e horas que estableza o
Alcalde ou presidente da Comisión, os cales poderá así mesmo convocar sesións
extraordinarias ou urxentes.
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Cuarto.- De conformidade co artigo 125 do ROF, a adscrición concreta a cada
Comisión Informativa dos membros da corporación, realizarase mediante escrito
do/a Portavoz de cada grupo dirixido ao alcalde, e do que se dará conta ao Pleno,
podendo designarse de igual forma, un suplente por cada titular.

Quinto.- Constituir a Xunta de portavoces que, de acordo co establecido no artigo
16-a) ROM, estará integrada exclusivamente polos portavoces dos diferentes
grupos municipais ou os seus suplentes. A Presidencia lle corresponde ao
alcalde, podendo este delegar a presidencia efectiva en calquera membro da
mesma.

Sexto.- De conformidade co artigo 16-a) ROM, a designación dos suplentes dos
portavoces dos diferentes grupos que integran a Xunta de portavoces,
realizarase mediantes escrito do/a portavoz do grupo municipal, do que se dará
conta ao Pleno.

8.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE PERSOAL EVENTUAL.
O Sr. alcalde da conta da proposta sobre persoal eventual, de 16/06/2011, que se
recolle a continuación.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE PERSOAL EVENTUAL
Constituída a Corporación despois das eleccións municipais que tiveron lugar o pasado
día 22 de maio, o Pleno do Concello ten que resolver, entre outros extremos, o relativo
á determinación do número, características e retribucións do persoal eventual, para o
seu posterior nomeamento mediante Resolución da alcaldía, de conformidade co
disposto no art. 104 da Lei 7/1985, de 2 abril, Reguladora das Bases do Réxime Local
(LRBRL).
Por outra parte, de acordo co previsto no artigo 12 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do
Estatuto Básico do Empregado Público, ao persoal eventual lle será aplicable, no que
sexa axeitado á natureza da súa condición, o réxime xeral dos funcionarios de carreira.
En virtude do exposto, esta alcaldía propón ó Pleno a adopción do seguinte acordo:
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Primeiro.- Crear os postos de persoal eventual que se relacionan a continuación,
determinando o seu número, características e retribucións:
Denominación do posto:

XEFA DE GABINETE

Número de postos:

1

Características:

Cargo

de

confianza

da

alcaldía

á

quen

lle

corresponde o seu nomeamento e cese. Cesará
automaticamente cando cese a autoridade que a/o
nomeou.
A

súa

función

será

asistir

ao

alcalde

no

desenvolvemento de todas as funcións propias do
ámbito

das

súas

responsabilidades

políticas,

xestionando as relacións da alcaldía coa cidadanía e
os

colectivos

veciñais

e

realizando

tarefas

administrativas de trámite e colaboración.
A xornada laboral será a ordinaria do resto do persoal
municipal, sen perxuizo da súa flexibilidade segundo
as necesidades da alcaldía.
Retribucións:

28.749,00 euros brutos anuais.
Ditas retribucións percibiranse en catorce pagas
anuais (doce ordinarias e dúas extraordinarias, en
xuño e decembro, polo mesmo importe).

Denominación do posto:

RESPONSABLE DE PRENSA

Número de postos:

1

Características:

Cargo

de

confianza

da

alcaldía

á

quen

lle

corresponde o seu nomeamento e cese. Cesará
automaticamente cando cese a autoridade que a/o
nomeou.
As súas funcións serán asistir ao alcalde en todo o
relativo á súa relación cos medios de comunicación,
así como coordinar a política informativa municipal,
responsabilizarse da edición dos boletíns informativos
municipais e xestionar a páxina WEB municipal.
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A xornada laboral será a ordinaria do resto do persoal
municipal, sen perxuizo da súa flexibilidade segundo
as necesidades da alcaldía.
Retribucións:

28.749,00 euros brutos anuais
Ditas retribucións percibiranse en catorce pagas
anuais (doce ordinarias e dúas extraordinarias, en
xuño e decembro, polo mesmo importe).

Segundo.- Unha vez cumprimentados todos os trámites procedimentais, publicar no
Boletín Oficial da Provincia o nomeamento destes funcionarios de emprego, o seu
réxime de retribucións e a súa dedicación, en cumprimento do disposto no art. 104.3 da
LRBRL”.

O Sr. alcalde aclara que no ano 2007 existían catro postos de persoal eventual, que
ese ano se reduciron a dous e que agora se manteñen.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
opina que non hai ningún inconveniente en que existan eses postos, aínda que lle
gostaría que eses dous postos no foran como concelleiros do BNG senón que foran
para todos os membros da corporación, sobre todo no que se refire ao tema de prensa.
Explica o Sr. Parajó que cando se decidiu facer “Informateo”, se lle dixo aos grupos da
oposición que podían participar, porén á hora da verdade cando se facían propostas,
como eran políticas, se descartaban, recolléndose porén todas as inauguracións do Sr.
alcalde, aínda que tamén son políticas. Opina o Sr. Parajó que hai que informar, pero
de xeito menos sesgado.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu voto en contra.
Opina que tendo en conta a situación económica do pais en xeral e do concello de Teo
en particular, resultan demasiados dous postos de persoal eventual, así como as
dedicacións propostas, para un concello de dezaoito mil habitantes.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que non ten nada que dicir.
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O Sr. alcalde explica que o persoal eventual é persoal de confianza adscrito á alcaldía,
non aos grupos, sendo porén vontade do equipo de goberno intentar abrir as canles de
comunicación do concello ao conxunto dos grupos da Corporación, procurando
incentivar a súa participación para que así se sintan coparticipes. Remata o Sr. alcalde
a súa intervención sinalando que se entrará no debate das dedicacións no punto
seguinte.

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
nove votos a favor (9 BNG), un voto en contra (1 grupo mixto/PSdeG-PSOE) e
sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto/IN-TEO), acorda:
Primeiro.- Crear os postos de persoal eventual que se relacionan a continuación,
determinando o seu número, características e retribucións:
Denominación do posto:

XEFA DE GABINETE

Número de postos:
Características:

1
Cargo de confianza da alcaldía á quen lle
corresponde o seu nomeamento e cese. Cesará
automaticamente cando cese a autoridade que a/o
nomeou.
A

súa

función

será

asistir

ao

alcalde

no

desenvolvemento de todas as funcións propias do
ámbito das súas responsabilidades políticas,
xestionando

as

relacións

da

alcaldía

coa

cidadanía e os colectivos veciñais e realizando
tarefas administrativas de trámite e colaboración.
A xornada laboral será a ordinaria do resto do
persoal

municipal,

sen

perxuizo

da

súa

flexibilidade segundo as necesidades da alcaldía.
Retribucións:

28.749,00 euros brutos anuais.
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Ditas retribucións percibiranse en catorce pagas
anuais (doce ordinarias e dúas extraordinarias, en
xuño e decembro, polo mesmo importe).

Denominación do posto:

RESPONSABLE DE PRENSA
1

Número de postos:
Características:

Cargo de confianza da alcaldía á quen lle
corresponde o seu nomeamento e cese. Cesará
automaticamente cando cese a autoridade que a/o
nomeou.
As súas funcións serán asistir ao alcalde en todo
o

relativo

á

súa

relación

cos

medios

de

comunicación, así como coordinar a política
informativa

municipal,

responsabilizarse

da

edición dos boletíns informativos municipais e
xestionar a páxina WEB municipal.
A xornada laboral será a ordinaria do resto do
persoal

municipal,

sen

perxuizo

da

súa

flexibilidade segundo as necesidades da alcaldía.
Retribucións:

28.749,00 euros brutos anuais
Ditas retribucións percibiranse en catorce pagas
anuais (doce ordinarias e dúas extraordinarias, en
xuño e decembro, polo mesmo importe).

Segundo.- Unha vez cumprimentados todos os trámites procedimentais, publicar
no Boletín Oficial da Provincia o nomeamento destes funcionarios de emprego, o
seu réxime de retribucións e a súa dedicación, en cumprimento do disposto no
art. 104.3 da LRBRL.

9.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS.
O Sr. alcalde da conta da proposta relativa ás dedicacións exclusivas, de 16/06/2011,
que se recolle a continuación.
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
O artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local
(LRBRL), recoñece o dereito dos membros das Corporacións locais a percibir
retribucións polo exercicio dos seus cargos, cando os desempeñen con dedicación
exclusiva ou parcial, sendo dados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social e
asumindo as Corporacións o pago das cotas empresarias que corresponda.
Neste contexto cabe salientar que as atribucións que a normativa vixente en materia de
réxime local lles encomenda aos alcaldes, fai preciso que para acadar a maior eficacia
no desempeño das mesmas, o cargo de alcalde deba exercerse con dedicación
exclusiva.
Igualmente hai que ter en conta que o concello conta cun Plan Xeral recentemente
aprobado e cuxo desenvolvemento resulta preciso abordar de forma inmediata, o que
supón a contínua toma de decisións no ámbito do planeamento municipal e a posta en
marcha dos proxectos que nel se definen.
Tamén resulta preciso continuar o traballo que se ven desenvolvendo no ámbito de
persoal, co fin, entre outros aspectos, de regularizar definitivamente a plantilla, traballar
na aprobación dunha RPT, garantir a aplicación efectiva dos convenios colectivos
vixentes, etc. Cómpre, así mesmo, dedicar unha especial atención á preservación do
medio natural tanto no ámbito da xestión dos residuos como no da prevención de
lumes e completar o deseño da política deportiva de carácter municipal.
Por outra banda, o envellecemento da poboación e a situación provocada pola crise
económica fan necesario prestar especial atención á área de benestar social,
prioritariamente nos campos de atención aos maiores e discapacitados e nas iniciativas
de inclusión social. A este efectos a prevención da violencia de xénero e o deseño de
políticas de igualdade son eixes prioritarios da acción de goberno.
A experiencia dos últimos anos determina, por outro lado, a necesidade de artellar
unha especial dedicación á xestión das cuadrillas municipais de obras e servizos, e ás
demandas da cidadanía no ámbito dos servizos básicos, nomeadamente nás áreas
relacionadas coas vías de comunicación, a limpeza e desbroce dos espazos públicos e
o mobiliario urbano. Este traballo compleméntase coa vontade de revitalizar as
actuacións específicas dirixidas á mocidade.
En virtude do exposto, estudadas as especiais características do Concello e de acordo
coa normativa citada e co art. 13 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais (ROF), proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar a dedicación exclusiva para o cargo de alcalde, cunhas retribucións
brutas anuais de 44.769,16 € (ou ben a que se contemple en cada orzamento), non
podendo percibir asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos
colexiados de que forme parte, pero si percibir indemnizacións polos gastos
ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan efectivos, e previa xustificación dos
mesmos.
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Ditas retribución percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe).
Segundo.- Aprobar a dedicación exclusiva, que implicará adicación preferente ás
tarefas propias do cargo, para as concellarías que se detallan a continuación:
1.- Concellaría de urbanismo, vivenda e infraestruturas.
2.- Concellaría de persoal, medio natural e deportes.
3.- Concellaría de benestar social e igualdade.
4.- Concellaría de servizos básicos e mocidade.
A retribución que percibirá o/a concelleiro/a responsable de cada unha das concellarías
citadas será de 36.434,46 € brutos anuais (ou ben a que se contemple en cada
orzamento), non podendo percibir asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións
dos órganos colexiados de que formen parte, pero sí percibir indemnizacións polos
gastos ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan efectivos, e previa
xustificación dos mesmos.
Ditas retribución percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe).
Terceiro.- Solicitar ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social a alta dos membros
da Corporación con dedicación exclusiva, asumindo o Concello as obrigas que as
normas do Réxime Xeral da Seguridade Social impoñen ás empresas en relación cos
traballadores ao seu servizo.
Quinto.- Asumir o pagamento da cotas empresariais que correspondan en virtude
deste acordo.
Sexto.- Facer público o presente acordo segundo o previsto na normativa aplicable”.
O Sr. alcalde explica que cando o equipo de goberno se plantexou o tema das
dedicacións fíxose dende a experiencia de catro anos e tendo en conta a traxectoria
existente en canto ao número de dedicacións en anteriores lexislaturas así como a
problemática existente na anterior lexislatura. Lembra que no ano 2007, contra o
criterio do BNG, se estableceros tres dedicacións e media para o equipo de goberno,
unha para o PP e unha para o PSOE, sendo en total cinco dedicacións e media.
Explica que naquel momento recoñecendo que existía a necesidade de normalizar
determinados aspectos da vida municipal, se aprobaron as asignacións a grupos e se
fixo un esforzo para que todos eles tiveran un local, non estando o BNG nunca de
acordo con esas dedicacións da oposición. Na lexislatura 2003-2007 tamén había cinco
dedicacións, no ano 2007 tales dedicacións respondían á previsión dun pacto entre o
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BNG e o PSOE, que despois non chegou a fructificar. Di o Sr. alcalde que naquel
momento entendeuse que, máis alá das asignacións aos grupos municipais e dos
locais dos mesmos, non estaba xustificada a proposta de dedicacións exclusivas non
vinculadas a áreas de xestión. Salienta o Sr. alcalde que esa é a lectura que xustifica a
proposta actual. Lembra que as retritucións minoráronse no ano 2007, pasando por
exemplo a da alcaldía de algo máis de corenta e oito mil euros a corenta e catro mil
setecentos. Opina o Sr. alcalde que as dedicacións propostas son absolutamente
necesarias para un concello que aspira a superar os 20.000 habitantes e a ter unha
carteira de servizos importante e un funcionamento profesionalizado. Salienta que en
total cálculáse un aforro do vinte por cen, un dezaoito por cen nas retribucións e un
dous por cen nas comisións informativas e limitacións de retribucións. Opina o Sr.
alcalde que as retribucións, sendo dignas, están axustadas. Explica que todos os
membros do equipo de goberno teñen a súa ocupación, polo que foi un tema que
houbo que pelexar, existindo incluso concelleiros que pasaran a cobrar menos.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que algunha vez lle ten oido dicir ao Sr. alcalde o dos locais. Lembra que eses locais
estaban feitos antes de entrar o BNG, aínda que non tan moderrnos como os de agora,
e que por iso lle extrana que o Sr. alcalde diga que foi el quen os puxo. Sinala que as
dedicacións na anterior lexislatura eran tres e media do equipo de goberno e dous da
oposición e que é verdade que as da oposición non cumprían o obxectivo que se
prentendía, porque algún non aparecía polo concello. Opina o Sr. Parajó que non é
lóxico que o Sr. alcalde diga que o gasto se vai a rebaixar un vinte por cen, xa que o
único que se rebaixa é o que afecta á oposición, non ao equipo de goberno. Explica
que por iso dixo anteriormente que o que non quería é que as dúas dedicacións se
convertiran en sete, co persoal eventual. Considera o Sr. Parajó que o de cinco
dedicacións para o equipo de goberno e ningunha para a oposición é un abuso de
poder. Remata o Sr. Parajó sinalando que estaría de acordo en que a un grupo da
oposición se lle derá, como mínimo, media dedicación, rebaixándolla ao equipo de
goberno, porque se ata agora o BNG puido gobernar con tres dedicacións e media,
poden facelo outros catro anos con catro e media.
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Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que non se vai referir ao
reparto de competencias entre os concelleiros, aínda que lle parece bastante
anárquico, pero sí vai a entrar no tema das concellerías que precisan dedicación.
Refírese a Sra. Lemus a xustificación dunha das concellerias, sinalando que na
proposta se fala de que o ”.....envellecemento da poboación e a situación provocada
pola crise económica fan necesario prestar especial atención á área de benestar social,
prioritariamente nos campos de atención aos maiores e discapacitados e nas iniciativas
de inclusión social. A este efectos a prevención da violencia de xénero e o deseño de
políticas de igualdade son eixes prioritarios da acción de goberno”. Sinala a Sra. Lemus
que, tendo en conta que a primeira parte refírese a unha competencia autonómica, que
non entende cales son as razóns que xustifican esa dedicacion como tampouco
entende que se ata o momento se gobernaba con tres dedicacións, agora se pase a
cinco, debéndose recoñecer unha dedicación ao principal partido da oposición. Salienta
que a baixada do vinte por cento só é nas retribucións das Comisións Informativas,
polo que so afecta á oposicion, porque tendo en conta o Pleno de 30 de xullo de 2010,
as retribucións que se fixan para as dedicacións son as mesmas que as existentes ata
o de agora, polo que a porcentaxe citada só minora o que vai a percibir a oposición.
Remata a Sra. Lemus sinalando que de acordo co exposto, a proposta en certa
maneira sí supón un abuso de poder.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que o seu grupo respeta a proposta da
alcaldía, aínda que no a pode compartir. Explica que na anterior lexislatura se gastaron
209.000 euros o ano e nesta vanse gastar 240.000 euros ao ano, polo tanto trinta e oito
mil euros máis, case cento sesenta e cinco millós de pesetas en catro anos.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen di que o BNG nunca dispuxo de ningún
local para exercer a súa labor de oposición. Lémbralle ao Sr. Parajó que el no seu
momento tivo unha dedicación coa que cobraba máis que calquera dos membros do
actual equipo de goberno, non tendo a oposición, mentras o Sr. Parajó estivo no
goberno, ningunha dedicación. Tratándose da intervención da Sra. Lemus, o Sr. Sisto
di non compartila, entendendo que a concellería de servizos sociais é das que máis
dedicación require, habida conta da diversidade dos campos a cubrir. Tratándose da
intervención do Sr. Guerra, o Sr. Sisto di que os datos aportados son equivocados, xa
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que as cifras de gasto ascendían a 220.000 euros e agora ascenden a 193.000 euros,
datos obxectivos que non se poden discutir. Explica o Sr. Sisto que, tratándose da
dedicación da oposición, é opinable se se debe ter ou non, pero que en todo caso o
BNG o que fai é, habida conta de que foron críticos con esas dedicacións, manter unha
postura coherente con este tema. Explica o Sr. Sisto que o PP como grupo vai a cobrar
seiscentos cincuenta euros mensuais, e por vir aos Plenos, setencentos vinte euros a
maiores. Opina o Sr. Sisto que como apoio á labor de control e fiscalización, debe ser
suficiente, sobre todo tendo en conta que fai cinco anos diso non había nada e a
oposición non cobraba nada.

O Sr. alcalde explica que tratándose do 20 por cento, so hai que calcular o gasto
imputado ao orzamento do 2007, tendo en conta que había cinco dedicacións e media
con retribucións máis altas, e agora hai cinco e máis baixas, completándose iso coa
racionalización das asistencias das Comisións Informativas, tratándose en definitiva
dunha cuestión matemática. Remata o Sr. alcalde sinalando que a xustificación no
ámbito político xa a expuso o Sr. Sisto, polo que el non vai a entrar.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non sabe se o Sr. Sisto non veu os locais ou non os quixo ver, engadindo que no
próximo Pleno traerá dende cando están feitos os mesmos. Aclara o Sr. Parajó que el
estivo dous anos e un mes no goberno, cando cobrou a dedicación, e casi deixou un
Plan Xeral aprobado, cando non había ningún papel feito, e so por iso xa merecía a
dedicación durante dous anos, xa que aínda que quizáis algúns veciños saíron
perxudicados, moitos saíron beneficiados. Lembra o Sr. Parajó que cando o Sr. Sisto
colleu o PXOM e o quixo poñer a súa forma, quitáronlle dous mil edificacións do Plan,
polo que algo faría el ben. Remata o Sr. Parajó opinando que o equipo de goberno ten
que recapacitar sobre esta tema e darlle, como mínimo, media dedicación á oposicion.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que a conclusión á que chega é
que as retribucións por dedicacións exclusivas son as mesmas que en xuño de 2010 e
que o único que se minora é o importe das Comisións Informativas. Remata a Sra.
Lemus sinalando que a labor de oposición é algo máis que fiscalizar, e concrétase en
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presentar propostas, mocións, etc, algo que non é posible se a oposición non traballa,
ao non ter tempo material, e non ten unha dedicación.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra á concelleira do PP, D.ª
María de Las Mercedes Souto Abeijón.

Intervén a Sra. Souto e di que os datos aportados polo seu grupo refírense ao gasto en
conxunto das dedicacións exclusivas e do persoal eventual, que ao final repercute no
gasto do concello. Salienta a Sra. Souto que a responsabilidade do PP, tendo en conta
o apoio do 53 por cento dos votantes, é estar estar a pleno rendemento na política do
concello, polo que non poden compartir que non exista ningunha dedicación para a
oposición. Opina a Sra. Souto que os concelleiros do PP teñen unha responsabilidade
cos votantes que confiaron neles, polo que non consideran xusta a proposta,
tratándose dunha forma de incapacitar unha labor de oposición ou de colaboración
para aportar proxectos e darlle un valor máis importante ao partido dentro do propio
concello.

O Sr. alcalde salienta que as cifras son demostrables e que a proposta nace dunha
vocación que é a experiencia de catro anos, entendendo que as dedicacións propostas
son absolutamente necesarias para acadar un concello profesionalizado. Di o Sr.
alcalde que, respetando a posición de todo o mundo, a proposta basease nunha
experiencia previa na que se valorou durante catro anos que unha dedicación para a
oposición non era comparable coa entrega e desenvolvemento dunha area de xestión,
xerando incluso agravios dificilmente entendibles polos veciños/as de Teo. Di o Sr.
alcalde que a maiores hai unha cuestión que no seu momento se plantexaron e que ten
que ver co que ocorrería se os veciños/as de Teo decidiran un cambio de roles no
conxunto da Corporación, chegándose á conclusión de que nese caso dende o BNG
non se pediría unha dedicación exclusiva, porque sendo críticos co tema dende o
equipo de goberno, sería unha cuestión de coherencia. Remata o Sr. alcalde a súa
intervención sinalando que a reducción da FEGAMP era orientativa, non obrigatoria,
que se quita media dedicación e que se reducen as retribucións en relación ao ano
2007.
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (9 BNG) e oito votos en contra (6 PP e 2 grupo mixto), acorda:
Primeiro.- Aprobar a dedicación exclusiva para o cargo de alcalde, cunhas
retribucións brutas anuais de 44.769,16 € (ou ben a que se contemple en cada
orzamento), non podendo percibir asistencias pola concorrencia efectiva ás
sesións dos órganos colexiados de que forme parte, pero si percibir
indemnizacións polos gastos ocasionados polo exercicio do cargo, cando sexan
efectivos, e previa xustificación dos mesmos.
Ditas retribución percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe).

Segundo.- Aprobar a dedicación exclusiva, que implicará adicación preferente ás
tarefas propias do cargo, para as concellarías que se detallan a continuación:
1.- Concellaría de urbanismo, vivenda e infraestruturas.
2.- Concellaría de persoal, medio natural e deportes.
3.- Concellaría de benestar social e igualdade.
4.- Concellaría de servizos básicos e mocidade.
A retribución que percibirá o/a concelleiro/a responsable de cada unha das
concellarías citadas será de 36.434,46 € brutos anuais (ou ben a que se
contemple en cada orzamento), non podendo percibir asistencias pola
concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados de que formen parte,
pero sí percibir indemnizacións polos gastos ocasionados polo exercicio do
cargo, cando sexan efectivos, e previa xustificación dos mesmos.
Ditas retribución percibirase en catorce pagas anuais (doce ordinarias e dúas
extraordinarias, en xuño e decembro, polo mesmo importe).

Terceiro.- Solicitar ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social a alta dos
membros da Corporación con dedicación exclusiva, asumindo o Concello as
obrigas que as normas do Réxime Xeral da Seguridade Social impoñen ás
empresas en relación cos traballadores ao seu servizo.

Quinto.- Asumir o pagamento da cotas empresariais que correspondan en virtude
deste acordo.
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Sexto.- Facer público o presente acordo segundo o previsto na normativa
aplicable.

10- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES
DA CORPORACIÒN EN ÓRGANOS COLEXIADOS.
O Sr. alcalde da conta da proposta relativa ao nomeamento de representantes da
Corporación en órgano colexiados, de 16/06/2011, que se recolle a continuación.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
De acordo co disposto no artigo 38.c) do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, polo que
se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais, o Pleno debe proceder ao nomeamento de representantes da
Corporación nos órganos colexiados que sexan da súa competencia.
En virtude do exposto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Nomear ós/ás concelleiros/as que se detallan a continuación, como
representantes desta Corporación nos seguintes Consellos Escolares:
•
•
•
•
•

Consello Escolar do I.E.S. de Cacheiras: D.ª Carmen Diéguez González
Consello Escolar do C.E.I.P. de Calo: D. X. Ignacio Iglesias Villar
Consello Escolar do C.E.I.P. A Ramallosa: D.ª Carmen Diéguez González
Consello Escolar do C.E.I.P. dos Tilos: D. Ángel Manuel Rey Martínez
Consello Escolar do C.R.A. (Colexio Rural Agrupado de Teo): D.ª María Carmen
Álvarez Garea

Segundo.- Nomear como representante da Corporación na Xunta Local de incencios a
D. Martiño Noriega Sánchez.
Terceiro.- Nomear como representante da Corporación na Mancomunidade de
Municipios de Santiago de Compostela a D. Martiño Noriega Sánchez.
Cuarto.- Nomear como representante da Corporación nas Xuntas de Compensación
dos SAUR a D. Rafael C. Sisto Edreira.
Quinto.- Nomear como representante da Corporación no GDR “Terras de Compostela”
a D. Anxo Rey Martínez.
Sexto.- Dar traslado do presente acordo aos concelleiros/as e notificalo aos organos
citados para o seu coñecemento e efectos oportunos.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, os concelleiros do grupo mixto, Sr. Parajó e
Sra. Lemus, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, sinalan que non teñen nada que dicir.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (9 BNG e 1 grupo mixto/PSdeG-PSOE) e sete abstencións (6 PP
e 1 grupo mixto/IN-TEO) acorda:
Primeiro.- Nomear ós/ás concelleiros/as que se detallan a continuación, como
representantes desta Corporación nos seguintes Consellos Escolares:
•

Consello Escolar do I.E.S. de Cacheiras: D.ª Carmen Diéguez González

•

Consello Escolar do C.E.I.P. de Calo: D. X. Ignacio Iglesias Villar

•

Consello Escolar do C.E.I.P. A Ramallosa: D.ª Carmen Diéguez González

•

Consello Escolar do C.E.I.P. dos Tilos: D. Ángel Manuel Rey Martínez

•

Consello Escolar do C.R.A. (Colexio Rural Agrupado de Teo): D.ª María
Carmen Álvarez Garea

Segundo.- Nomear como representante da Corporación na Xunta Local de
incencios a D. Martiño Noriega Sánchez.

Terceiro.- Nomear como representante da Corporación na Mancomunidade de
Municipios de Santiago de Compostela a D. Martiño Noriega Sánchez.

Cuarto.-

Nomear

como

representante

da

Corporación

nas

Xuntas

de

Compensación dos SAUR a D. Rafael C. Sisto Edreira.

Quinto.- Nomear como representante da Corporación no GDR “Terras de
Compostela” a D. Anxo Rey Martínez.

Sexto.- Dar traslado do presente acordo aos concelleiros/as e notificalo aos
organos citados para o seu coñecemento e efectos oportunos.
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11.- PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASISTENCIAS E INDEMNIZACIÓNS.

SOBRE

RÉXIME

ECONÓNOMICO

DAS

O Sr. alcalde da conta da proposta sobre réxime económico das asistencias e
indemnizacións, de 16/06/2011, que se recolle a continuación.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Segundo establece o apartado 3 do artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora
das bases de réxime local (LBRL), só os membros da Corporación que non teñan
dedicación exclusiva nin parcial percibirán asistencias pola concorrencia efectiva ás
sesións dos órganos colexiados da Corporación de que formen parte, na contía
sinalada polo Pleno.
Así mesmo, o apartado 4 do mesmo artigo mencionado sinala que os membros das
Corporacións locais percibirán indemnizacións polos gastos efectivos ocasionados no
exercicio do seu cargo, segundo as normas de aplicación xeral nas Administracións
Públicas e as que en desenvolvemento das mesmas aprobe o Pleno corporativo.
Considerando que, segundo o disposto no artigo 75.5 da LBRL, as Corporacións locais
consignarán nos seus Orzamentos as indemnizacións e asistencias ás que se fixo
referencia nos parágrafos anteriores, dentro dos límites que con carácter xeral se
establezan, no seu caso.
Ao abeiro da normativa citada, proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Fixar como asistencias ás concelleiras e concelleiros da Corporación que
non estean acollidos ao réxime de dedicación exclusiva ou parcial, pola concorrencia
efectiva ás sesións e reunións dos órganos colexiados dos que formen parte, os
seguintes importes:
 Sesións plenarias: 120 euros


Sesións da Xunta de Goberno Local: 75 euros



Sesións das Comisións Informativas: 60 euros, co límite de dúas asistencias ao
día por concelleiro ou concelleira.



Sesións da Xunta de Portavoces: 55 euros



Reunións de órganos colexiados: 55 euros

SEGUNDO.- Establecer o seguinte réxime respecto das indemnizacións por
aloxamento, manutención, e gastos de viaxe:
1. -Indemnizacións por aloxamento e manutención:
Os membros da Corporación percibirán, se é o caso, as axudas correspondentes ao
Grupo 1º do Anexo II, do R.D. 462/2002 do 24 de maio, de indemnizacións por razón
do servizo. De conformidade co artigo 10 do Real Decreto anterior no caso das dietas a
percibir por aloxamento, de non se aplicar o sistema de concerto, o importe a percibir
será o realmente gastado e xustificado, sen que a súa contía poida exceder da
especificada no Real Decreto citado.
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2.- Indemnizacións por gastos de viaxe
Os membros da Corporación terán dereito a ser indemnizados polos desprazamentos
que teñan que realizar como consecuencia do exercicio do cargo, sendo aplicable
neste caso o previsto no artigo 17 do Real Decreto 462/02. Respecto ao uso do
vehículo particular terase en conta o previsto no artigo 18 do Real Decreto 462/02 e o
acordado en Orde do ministerio de Economía e Facenda 3770/2005 da 1 de decembro
pola que se revisa o importe da indemnización por uso de vehículo particular
establecida no Real Decreto 462/02.
TERCEIRO.- Publicar integramente dito acordo no Boletín Oficial da Provincia, no
Taboleiro de anuncios, e na páxina web municipal”.
O Sr. alcalde explica que se manteñen as retribucións por asistencias a Plenos, Xuntas
de Goberno, Comisións informativas, Xunta de Portavoces e órganos colexiados, que
foron aprobadas a principios da década, estando axustadas á media da Comarca,
engadíndose unicamente o límite de dúas asistencias ao día por concelleiro ou
concelleira no caso das Comisións Informativas, sendo en todo caso raro que se de
esta situación, tratándose tamén dunha fórmula para evitar centralizar a participación
nas Comisións dos mesmos concelleiros.
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
sinala que non ten nada que dicir.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa a súa conformidade
coa proposta, especialmente coa limitación que se recolle no caso das Comisións
Informativas, porque se se defende o aforro no caso das dedicacións tamén debe
defenderse neste caso.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que non ten nada que dicir.

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 (9 BNG e 1 grupo mixto/ PSdeG-PSOE) e sete abstencións (6 PP
e 1 grupo mixto/IN-TEO), acorda:
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PRIMEIRO.- Fixar como asistencias ás concelleiras e concelleiros da Corporación
que non estean acollidos ao réxime de dedicación exclusiva ou parcial, pola
concorrencia efectiva ás sesións e reunións dos órganos colexiados dos que
formen parte, os seguintes importes:


Sesións plenarias: 120 euros



Sesións da Xunta de Goberno Local: 75 euros



Sesións das Comisións Informativas: 60 euros, co límite de dúas
asistencias ao día por concelleiro ou concelleira.



Sesións da Xunta de Portavoces: 55 euros



Reunións de órganos colexiados: 55 euros

SEGUNDO.- Establecer o seguinte réxime respecto das indemnizacións por
aloxamento, manutención, e gastos de viaxe:

1. -Indemnizacións por aloxamento e manutención:
Os membros da Corporación percibirán, se é o caso, as axudas correspondentes
ao Grupo 1º do Anexo II, do R.D. 462/2002 do 24 de maio, de indemnizacións por
razón do servizo. De conformidade co artigo 10 do Real Decreto anterior no caso
das dietas a percibir por aloxamento, de non se aplicar o sistema de concerto, o
importe a percibir será o realmente gastado e xustificado, sen que a súa contía
poida exceder da especificada no Real Decreto citado.

2.- Indemnizacións por gastos de viaxe
Os membros da Corporación terán dereito a ser indemnizados polos
desprazamentos que teñan que realizar como consecuencia do exercicio do
cargo, sendo aplicable neste caso o previsto no artigo 17 do Real Decreto 462/02.
Respecto ao uso do vehículo particular terase en conta o previsto no artigo 18 do
Real Decreto 462/02 e o acordado en Orde do ministerio de Economía e Facenda
3770/2005 da 1 de decembro pola que se revisa o importe da indemnización por
uso de vehículo particular establecida no Real Decreto 462/02.
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TERCEIRO.- Publicar integramente dito acordo no Boletín Oficial da Provincia, no
Taboleiro de anuncios, e na páxina web municipal.

12.- PROPOSTA ALCALDÍA DE ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS.
O Sr. alcalde da conta da proposta sobre a asignación a grupos políticos, de
16/06/2011, que se recolle a continuación.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Segundo establecen os artigos 73.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, e 44.4 do
Regulamento Orgánico da Corporación municipal de Teo, o Pleno da Corporación, con
cargo aos Orzamentos anuais da mesma, poderá asignar aos grupos políticos unha
dotación económica que deberá contar cun compoñente fixo, idéntico para todos os
grupos, e outro variable, en función do número de membros de cada un deles, dentro
dos límites que, no seu caso, se establezan con carácter xeral nas Leis de Orzamentos
Xerais do Estado, e sen que podan destinarse ao pago de remuneracións de persoal
de calquera tipo ao servizo da Corporación ou á adquisición de bens que podan
constituír activos fixos de carácter patrimonial.
Ao abeiro da normativa citada, proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Dotar economicamente aos Grupos Políticos constituídos no Concello de
Teo coas seguintes cantidades: 50 euros ao mes por Grupo Político máis 100 euros ao
mes por cada concelleira ou concelleiro integrante de cada Grupo.
SEGUNDO.- A dotación económica asignada aos Grupos Políticos non poderá
destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da
corporación ou á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de carácter
patrimonial.
TERCEIRO.- Os Grupos Políticos deberán levar unha contabilidade específica da
dotación económica asignada polo Pleno con cargo aos Orzamentos anuais da
Corporación, contabilidade que porán a disposición do citado Pleno sempre que éste o
solicite.
CUARTO.- Aprobar as seguintes bases reguladoras do destino e xustificación dos
fondos aprobados por este Concello para dotar economicamente aos Grupos Políticos
constituídos nesta Corporación:
BASES REGULADORAS
1ª).- OBJETO. É obxecto das presentes bases a regulación do destino e xustificación
dos fondos aprobados por este Concello para dotar economicamente aos grupos
políticos
constituídos
nesta
Corporación.
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2ª).- CONTÍA. A contía dos fondos destinados ascende a 50 euros ao mes por Grupo
Político máis 100 euros ao mes por cada concelleira ou concelleiro integrante de cada
Grupo, debendo consignarse no Orzamento anual da Corporación con suxeición aos
criterios legais previstos no artigo 73 da Lei 7/85, de 2 de abril, artigo 214 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais e demais normativa de aplicación.
3ª).- INGRESO. O ingreso dos fondos aprobados realizarase nunha conta bancaria
cuxo titular será o grupo político municipal, debendo xustificarse a titularidade ante o
Concello, presentando na Tesouraría municipal certificación de número de conta
bancaria onde figure o nome e o CIF do grupo político municipal.
4ª).- DEVENGO. A dotación económica para os Grupos Políticos constituídos na
Corporación devengarase dende o mes natural seguinte ao da súa constitución ata o
mes de finalización do mandato, debendo consignarse no Orzamento anual a contía
correspondente.
5ª).- DESTINO. O destino dos fondos asignados será a realización de actividades e
servizos dentro do marco da súa función como grupo político dentro da Corporación
para a xestión dos seus intereses e actuacións políticas con suxeición á legalidade
vixente en todo momento e que non estea expresamente prohibido pola lexislación. A
este respecto está expresamente prohibido o pago con ditos fondos de remuneracións
de persoal de calquera tipo ao servizo da corporación ou á adquisición de bens que
podan constituír activos fixos de carácter patrimonial.
6ª).-XUSTIFICACIÓN.
6.1.- FORMA: Os gastos realizados para os fins previstos no punto anterior
xustificaranse unicamente con factura ou facturas regulamentariamente expedidas a
nome do grupo político municipal.
6.2.- PRAZO: A xustificación dos fondos verificarase unha vez ao ano ante o Pleno do
Concello, dándose conta no primeiro pleno ordinario que se celebre a partires do mes
de febreiro de cada ano, debendo os grupos políticos presentar no Concello a
documentación xustificativa durante o mes de xaneiro de cada ano respecto dos gastos
realizados no ano anterior vencido. No expediente de xustificación constará o informe
de
fiscalización
da
Intervención
Municipal.
6.3.- EFECTOS: As cantidades non xustificadas do ano vencido sobre o importe da
dotación económica concedida e aboada minorarán a dotación económica do ano
seguinte na cantidade respectiva. Antes da data do fin do mandato todas as cantidades
aboadas aos grupos deben estar xustificadas ou reintegradas.
7ª).- Nas bases de execución do Orzamento recollerase, no seu caso e a proposta da
Intervención, a normativa complementaria ao acordo que agora se adopta.
QUINTO.- Publicar integramente este acordo no Boletín Oficial da Provincia e na
páxina web municipal”.
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O Sr. alcalde salienta que se manten o tema como fai catro anos, introducíndose como
novidade o tema da xustificación das asignacións aos grupos, mediante a incorporación
na proposta dunhas bases reguladoras ao respecto.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que pode estar de acordo coa proposta, aínda que non entendeu moi bien o tema da
cláusula 6.3, relativa ás cantidades non xustificadas.

O Sr. alcalde explica que a claúsula refírese ao suposto en que non se xustifique o
importe percibido nunha anualidade, o que dará lugar a que se minore o importe a
cobrar na anualidade seguinte, ata o importe do non xustificado.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, que pregunta se a efectos do CIF
do grupo municipal, se pode ter en conta a particularidade do grupo mixto, ao estar
integrado por dous concelleiros de diferentes partidos.

Co permiso da presidencia, a Sra. Interventora di que se estudiara o tema.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que non tan nada que dicir.

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 (9 BNG e 1 grupo mixto/PSdeG-PSOE) e sete abstencións (6 PP
e 1 grupo mixto/IN-TEO), acorda:
PRIMEIRO.- Dotar economicamente aos Grupos Políticos constituídos no
Concello de Teo coas seguintes cantidades: 50 euros ao mes por Grupo Político
máis 100 euros ao mes por cada concelleira ou concelleiro integrante de cada
Grupo.

SEGUNDO.- A dotación económica asignada aos Grupos Políticos non poderá
destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da
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corporación ou á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de
carácter patrimonial.

TERCEIRO.- Os Grupos Políticos deberán levar unha contabilidade específica da
dotación económica asignada polo Pleno con cargo aos Orzamentos anuais da
Corporación, contabilidade que porán a disposición do citado Pleno sempre que
éste o solicite.

CUARTO.- Aprobar as seguintes bases reguladoras do destino e xustificación
dos fondos aprobados por este Concello para dotar economicamente aos Grupos
Políticos constituídos nesta Corporación:

BASES REGULADORAS
1ª).- OBJETO. É obxecto das presentes bases a regulación do destino e
xustificación

dos

economicamente

fondos
aos

aprobados

grupos

políticos

por

este

Concello

constituídos

nesta

para

dotar

Corporación.

2ª).- CONTÍA. A contía dos fondos destinados ascende a 50 euros ao mes por
Grupo Político máis 100 euros ao mes por cada concelleira ou concelleiro
integrante de cada Grupo, debendo consignarse no Orzamento anual da
Corporación con suxeición aos criterios legais previstos no artigo 73 da Lei 7/85,
de 2 de abril, artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e
demais normativa de aplicación.

3ª).- INGRESO. O ingreso dos fondos aprobados realizarase nunha conta
bancaria cuxo titular será o grupo político municipal, debendo xustificarse a
titularidade ante o Concello, presentando na Tesouraría municipal certificación
de número de conta bancaria onde figure o nome e o CIF do grupo político
municipal.

4ª).- DEVENGO. A dotación económica para os Grupos Políticos constituídos na
Corporación devengarase dende o mes natural seguinte ao da súa constitución
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ata o mes de finalización do mandato, debendo consignarse no Orzamento anual
a contía correspondente.

5ª).- DESTINO. O destino dos fondos asignados será a realización de actividades
e servizos dentro do marco da súa función como grupo político dentro da
Corporación para a xestión dos seus intereses e actuacións políticas con
suxeición á legalidade vixente en todo momento e que non estea expresamente
prohibido pola lexislación. A este respecto está expresamente prohibido o pago
con ditos fondos de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da
corporación ou á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de
carácter patrimonial.

6ª).-XUSTIFICACIÓN.
6.1.- FORMA: Os gastos realizados para os fins previstos no punto anterior
xustificaranse

unicamente

con

factura

ou

facturas

regulamentariamente

expedidas a nome do grupo político municipal.

6.2.- PRAZO: A xustificación dos fondos verificarase unha vez ao ano ante o
Pleno do Concello, dándose conta no primeiro pleno ordinario que se celebre a
partires do mes de febreiro de cada ano, debendo os grupos políticos presentar
no Concello a documentación xustificativa durante o mes de xaneiro de cada ano
respecto dos gastos realizados no ano anterior vencido. No

expediente de

xustificación constará o informe de fiscalización da Intervención Municipal.

6.3.- EFECTOS: As cantidades non xustificadas do ano vencido sobre o importe
da dotación económica concedida e aboada minorarán a dotación económica do
ano seguinte na cantidade respectiva. Antes da data do fin do mandato todas as
cantidades aboadas aos grupos deben estar xustificadas ou reintegradas.

7ª).- Nas bases de execución do Orzamento recollerase, no seu caso e a proposta
da Intervención, a normativa complementaria ao acordo que agora se adopta.
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QUINTO.- Publicar integramente este acordo no Boletín Oficial da Provincia e na
páxina web municipal.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha horas e corenta
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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28A C T A 10/2011
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 28 XULLO DE 2011 –

Na Casa do Concello, a vinte e oito de xullo de dous mil once, 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 María do Carme Hermida Gulías
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. Ángel Manuel Rey Martínez
D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. Xurxo Francos Liñares
D. José Manuel Guerra Calvelo
D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón
D. José Antonio Patiño Amboaje
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
D.ª Uxía Lemus de La Iglesia
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
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Secretaria Xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora:
D.ª Manuela Barcia Vázquez

ORDE DO DÍA
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 11.06.2011 E 20.06.2011.
2.-DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 265/11 Á 526/11).
3.- DAR CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS.
4.- DAR CONTA DA APROBACION DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO
2010.
5.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO DA
ESTABILIDADE

ORZAMENTARIA

VENCELLADO

Á

LIQUIDACIÓN

DO

ORZAMENTO 2010.
6.- DAR CONTA DO INFORME CONXUNTO DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN
SOBRE O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO NAS OPERACIÓNS
COMERCIAIS. 1º TRIMESTRE DE 2011.
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN
DOS LOCAIS SOCIOCULTURAIS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO.
8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA DA
PISCINA MUNICIPAL CUBERTA NA RAMALLOSA- TEO.
9.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

DE

RECOÑECEMENTO

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2011.
10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DE
TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS EDUCATIVOS E
DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL.
11.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE IMPOSICIÓN E REGULACIÓN DA
TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO
CIVIL.
12.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURAIS E DEPORTIVAS.
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13.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL

REGULADORA

DA

TAXA

POR

UTILIZACIÓN

DOS

PAVILLÓNS

MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO.
14.-

DITAME

DA

MOCIÓN

DO

GRUPO

MUNICIPAL

DO

PP

SOBRE

A

CONSIGNACIÓN PRESUPOSTARIA NO EXERCICIO 2012 DUNHA PARTIDA
ECONÓMICA PARA A REALIZACIÓN DO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS.
15.- MOCIÓNS.
16.- 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
tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os
seguintes:

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 11.06.2011 E 20.06.2011.
Acta da sesión constitutiva do día 11 de xuño de 2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión constitutiva celebrada con data de 11/06/11.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade.
Acta da sesión extraordinaria do día 20 de xuño de 2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 20/06/11.

Intervén a concelleira do BNG, D.ª María do Carme Hermida Gulías, para sinalar que
hai un erro na páxina 31, xa que na intervención da concelleira do PP D.ª María de las
Mercedes Souto Abeijón se fala de “a responsabilidade do PP, tendo en conta o apoio
do 53 por cento dos votantes”.
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A Secretaria aclara que non se trata exactamente dun erro, pois eso foi precisamente o
que dixo a concelleira do PP.

Intervén a concelleiro do PP, Sra. Souto, e aclara que se refería á suma da oposición.

Non habendo máis observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade, coa aclaración indicada.

2.-DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 265/11 Á 526/11).
O Sr. alcalde da conta das Resolucións da alcaldía dictadas dende o día 19 de abril ata
o 20 de xullo de 2011, que comprenden os números 265 ao 526, 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.- DAR CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS.
O Sr. alcalde da conta do escrito de 22/07/2011, que se reproduce a continuación,
relativo á composición das Comisión Informativas, de acordo co previsto no art. 38 do
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, indicando que está a disposición de todos os
membros da Corporación para a súa consulta se así o desexan.

“ASUNTO: COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS
De acordo co establecido no artigo 38 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo
que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais, dase conta de que sendo o alcalde o Presidente nato de todas as
Comisións Informativas, mediante Decreto de 19/07/2011 (res. 521/2011), se delegou a
presidencia efectiva das Comisións Informativas que se recollen a continuación, nos
concelleiros/as que así mesmo se indican:

- Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e infraestruturas e servizos básicos - D.
Rafael Carlos Sisto Edreira.
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- Comisión Informativa de cultura, patrimonio, normalización linguística e mocidade D.ª María do Carme Hermida Gulías.

- Comisión Informativa de educación e deporte – D.ª María Carmen Álvarez Garea.

- Comisión Informativa de benestar social e igualdade – D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

- Comisión Informativa de transportes, turismo, emprego e participación veciñal – D.
Ángel Manuel Rey Martínez.

Así mesmo dase conta de que, de conformidade cos escritos presentados polo grupo
municipal do Bloque Nacionalista Galego de 28 de xuño de 2011 (rex. entrada nº 6.143,
de 30/06/2011), polo grupo municipal do Partido Popular de 20/06/2011 (rex. entrada nº
6.170, de 01/07/2011), e polos concelleiros do grupo mixto (rex. entrada nº 6.195, de
02/06/2011, e rex. entrada nº 6.479, de 11/07/2011) e co Decreto da alcaldía citado, as
Comisións informativas, creadas mediante acordo plenario do 20 de xuño de 2011,
quedarán integradas polos membros que se recollen a continuación;

1.- COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, VIVENDA, INFRAESTRUTURAS E
SERVIZOS BÁSICOS:
Presidente:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Vogais:
D. Xurxo Francos Liñares
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. Manuel Anxo Fernández Baz
Suplente: D.ª Carmen Diéguez González
D. Ángel Manuel Rey Martínez
Suplente: D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. José Manuel Guerra Calvelo
Suplente: D. José Albino Vázquez Pallas
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D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
Suplente: D. José Antonio Patiño Amboage
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
Suplente: D. F. Manuel Parajó Liñares
2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, PATRIMONIO, NORMALIZACIÓN
LINGUÍSTICA E MOCIDADE.
Presidenta:
D.ª María do Carme Hermida Gulías
Vogais:
D. Xurxo Francos Liñares
Suplente: D. Ángel Manuel Rey Martínez
D.ª María Carmen Álvarez Garea
Suplente: D.ª Carmen Diéguez González
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
Suplente: D. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón
Suplente: D. José Antonio Patiño Amboage
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
Suplente: D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
D. F. Manuel Parajó Liñares
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia

3.-COMISIÓN INFORMATIVA DE PERSOAL, SEGURIDADE CIDADÁN,
COMUNICACIÓN E MEDIO NATURAL.
Presidente/a:
D. Martiño Noriega Sánchez
Vogais:
D. Manuel Anxo Fernández Baz
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
Dª Carmen Diéguez González
Suplente: D. Xurxo Francos Liñares
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D. Ángel Manuel Rey Martínez
Suplente: D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. José Manuel Guerra Calvelo
Suplente: D. José Antonio Patiño Amboage
D. José Albino Vázquez Pallas
Suplente: D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. F. Manuel Parajó Liñares
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia

4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN E DEPORTE.
Presidente/a:
Dª María Carmen Álvarez Garea
Vogais:
D. Manuel Anxo Fernández Baz
Suplente: D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Dª Carmen Diéguez González
Suplente: D. Ángel Manuel Rey Martínez
Dª María do Carme Hermida Gulías
Suplente: D. Xurxo Francos Liñares
D. José Antonio Patiño Amboage
Suplente: D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
Dª Carmen Isabel Leborán Guldrís
Suplente: Dª María de las Mercedes Souto Abeijón
D. F. Manuel Parajó Liñares
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia

5.- COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE.
Presidente/a:
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
Vogais:
D.ª Carmen Diéguez González
Suplente: D.ª María do Carme Hermida Gulías
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D. Ángel Rey Martínez
Suplente: D. Xurxo Francos Liñares
D.ª María Carmén Álvarez Garea
Suplente: D. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón
Suplente: D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. José Antonio Patiño Amboage
Suplente: D. José Manuel Guerra Calvelo
D. F. Manuel Parajó Liñares
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia

6.- COMISIÓN INFORMATIVA DE TRANSPORTES, TURISMO, EMPREGO E
PARTICIPACIÓN VECIÑAL.
Presidente/a:
D. Ángel Manuel Rey Martínez
Vogais:
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
Suplente: D. Xurxo Francos Liñares
D. ª María Carmen Álvarez Garea
Suplente: D.ª Carmen Diéguez González
D.ª María do Carme Hermida Gulías
Suplente: D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. José Manuel Guerra Calvelo
Suplente: D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
Suplente: D. José Albino Vázquez Pallas
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
Suplente: D. F. Manuel Parajó Liñares

7.-COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS, QUE ASUME AS FUNCIÓNS DE COMISIÓN
INFORMATIVA DE FACENDA E ASUNTOS ECONÓMICOS.
Presidente/a:
D. Martiño Noriega Sánchez
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Vogais:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D.ª Carmen Diéguez González
Suplente: D.ª María Carmen Álvarez Garea
D.ª María do Carme Hermida Gulías
Suplente: D. Ángel Manuel Rey Martínez
D. José Manuel Guerra Calvelo
Suplente: D. José Antonio Patiño Amboage
D. José Albino Vázquez Pallas
Suplente: D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
Suplente: D. F. Manuel Parajó Liñares
En Teo, a 22 de xullo de 2011
O alcalde

Martiño Noriega Sánchez”

4.- DAR CONTA DA APROBACION DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO
2010.
O Sr. alcalde da conta da aprobación, mediante Decreto de 21/07/2011 (res. 441/11),
da liquidación do orzamento xeral do 2010, indicando que está a disposición de todos
os membros da Corporación para a súa consulta se así o desexan.

5.- DAR CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO DA
ESTABILIDADE

ORZAMENTARIA

VENCELLADO

Á

LIQUIDACIÓN

DO

ORZAMENTO 2010.
O Sr. alcalde da conta do informe de intervención, de 13/06/12011, de análise do
cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria na liquidación do orzamento do
exercicio 2010, indicando que está a disposición de todos os membros da Corporación
para a súa consulta se así o desexan.
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6.- DAR CONTA DO INFORME CONXUNTO DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN
SOBRE O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO NAS OPERACIÓNS
COMERCIAIS. 1º TRIMESTRE DE 2011.
O Sr. alcalde da conta do informe conxunto de Tesourería e Intervención, de
30/06/2011, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais,
indicando que está a disposición de todos os membros da Corporación para a súa
consulta se así o desexan.

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN
DOS LOCAIS SOCIOCULTURAIS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO.
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de cultura, patrimonio e normalización
lingüística, D.ª Martía do Carme Hermida Gulías.

A Sra. Hermida da conta da proposta de 19/07/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de patrimonio, cultura,
normalización lingüística e mocidade de 22/07/2011, tras a emenda do BNG de
modificación do artigo 3 do regulamento anexo á proposta, quedando o mesmo
redactado segundo se recolle a continuación.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Considerando a necesidade de establecer unhas normas para o uso e funcionamento
dos locais socioculturais do Concello de Teo situados nos lugares de Bamonde, Calo,
Campos-Teo, Lampai, Oza, Rarís, Os Tilos-Cacheiras e A Ramallosa.
Visto o disposto nos artigos 25 e 28 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases
do Réxime Local e no artigo 49 da mesma Lei.
En virtude do exposto, e en consonancia coa documentación do expediente, proponse
ao Pleno, previo ditame da Comisión Informativa correspondente, a adopción do
seguinte ACORDO:
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de utilización dos locais socioculturais
municipais do Concello de Teo, que se recolle como anexo ao presente.
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
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formularse reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón
provisional.
Terceiro.- Os acordos definitivos, incluído o inicial elevado automaticamente a tal
categoría, e o texto íntegro do Regulamento, deberá publicarse no Boletín Oficial da
Provincia, sen que entre en vigor ata que se leve a cabo dita publicación e transcorra o
prazo previsto no art. 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de conformidade cos arts. 49 e
70.2 da citada lei.
ANEXO
“REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DOS LOCAIS SOCIOCULTURAIS MUNICIPAIS
DO CONCELLO DE TEO
DISPOSICIÓNS XERAIS
ARTIGO 1º.
Constitúe o obxecto deste regulamento establecer o uso e funcionamento dos locais
socioculturais municipais do Concello de Teo situados nos lugares de Bamonde, Calo,
Campos-Teo, Lampai, Oza, Rarís, Os Tilos, A Torre-Cacheiras, Grilo- Cacheiras e A
Ramallosa. A competencia municipal respecto desta materia está recoñecida no artigo
25.2 m) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local.
ARTIGO 2º.
O Concello de Teo persegue na xestión dos locais socioculturais da súa competencia
os seguintes obxectivos:
a) Utilizar racional e ordenadamente as instalacións socioculturais municipais,
garantindo o seu uso a toda a cidadanía en condicións de igualdade.
b) Aproveitar de xeito integral os recursos dispoñibles, tanto materiais coma humanos.
c) Fomentar a cultura e as relacións sociais entre a veciñanza e procurar o
desenvolvemento integral da persoa, independentemente da súa idade, buscando
ademais crear hábitos de vida saudable e espazos de convivencia.
d) Coordinar os esforzos e as actividades culturais e sociais que se poidan realizar no
Concello, sexan estas promovidas pola institución municipal, polas entidades culturais,
sociais, veciñais ou por particulares.
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ARTIGO 3º.
1. As instalacións socioculturais municipais son bens de dominio público que se
destinan ó servizo da cidadanía.
2. As instalacións afectadas por este regulamento son os seguintes locais
socioculturais:
- Casa Común de Rarís.
- Casa Común de Oza.
- Casa Común de Lampai.
- Casa Común da Torre-Cacheiras.
- Casa Común dos Tilos.
- Auditorio do Centro Sociocultural da Ramallosa.
- Local sociocultural de Campos-Teo.
- Local social de Bamonde.
- Salón de actos de Calo.
- Mediateca do Grilo-Cacheiras.
ARTIGO 4º.
Os locais socioculturais municipais destinaranse á práctica das actividades culturais,
sociais e veciñais que se axusten ás características das súas instalacións, previa
autorización da alcaldía ou concellaría en quen delegar.
COMPETENCIAS
ARTIGO 5º.
Compételle ó Pleno da Corporación o exercicio das seguintes facultades:
1. Aprobación, modificación e revogación deste regulamento.
2. Fixar as taxas pola utilización das instalacións.
ARTIGO 6º.
Compételle á Alcaldía ou Concellaría competente en materia de Cultura, previa
delegación:
1. Dirixir e organizar os servizos dos locais socioculturais municipais.
2. Coordinar a utilización dos locais socioculturais municipais e os programas de
actividades que neles se desenvolvan.
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3. Ditar as normas de utilización específicas de cada unha das instalacións
socioculturais municipais consonte cos principios que se recollen no presente
regulamento.
4. Outorgar as autorizacións precisas para a utilización dos locais socioculturais
municipais.
5. Autorizar a colocación de publicidade nos recintos dos locais socioculturais.
6. Impor as sancións que legal e regulamentariamente correspondan ás infraccións que
poidan cometer os usuarios/as.
7. O exercicio das demais facultades que lle sinalen as leis e as que asignadas ó
Concello non se atribúan expresamente a outro órgano.
ARTIGO 7º.
Correspóndelle á Concellaría competente en materia de Cultura:
1. A elaboración dos informes que lle soliciten a Alcaldía, a Comisión Informativa, a
Comisión de Goberno ou o Pleno da Corporación.
2. O establecemento de directrices de uso e do horario de utilización dos locais
socioculturais.
3. O establecemento dos prazos para a realización das solicitudes de uso dos locais.
3. A proposta de convenios coas asociacións e entidades sociais, culturais e veciñais
sobre utilización dos locais.
4. A resolución das incidencias ordinarias que xurdan na xestión dos locais.
5. Todas aquelas competencias que se lle asignen por delegación da Alcaldía.
DEREITOS E DEBERES DOS/AS USUARIOS/AS
ARTIGO 8º.
1. Toda a cidadanía de Teo ten dereito a acceder e a usar os locais socioculturais
municipais en condicións de igualdade, con suxeición ós principios democráticos de
convivencia, ás normas que contén o presente regulamento e ás instrucións que na súa
execución diten as autoridades municipais e quen se encargar da xestión do servizo.
2. O dereito de uso tamén se axustará ás condicións da autorización municipal e ós
horarios aprobados.
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3. Calquera usuario/a ten dereito a formular as reclamacións e suxestións que estime
pertinentes perante os encargados municipais das instalacións socioculturais ou, por
escrito, perante a Alcaldía.
ARTIGO 9º.
Os/as usuarios/as teñen a obriga de:
1. Colaborar no mantemento en debidas condicións de limpeza e hixiene das
instalacións .
2. Respectar as normas sobre o uso axeitado do equipamento e mobiliario das
instalacións.
3. Acatar as normas de uso xeral contidas neste regulamento e aquelas específicas
que as autoridades municipais diten para as distintas instalacións.
ARTIGO 10º.
As avarías, danos ou perdas que se xeren no material ou nas instalacións como
consecuencia

dunha

desaxeitada

ou

neglixente

utilización

darán

lugar

á

responsabilidade por parte do seu autor ou autores, que lles será esixida polo Concello
de conformidade co procedemento legal e regulamentariamente establecido. Todo isto
sen prexuízo da sanción administrativa que proceda.
As entidades organizadoras da actividade ou, se é o caso, aquelas que efectuasen a
reserva de uso das instalacións terán a consideración de responsables subsidiarios dos
danos producidos.
ARTIGO 11º.
Os/as responsables das instalacións socioculturais poderanas pechar por razóns
climatolóxicas, de seguridade ou cando se dean circunstancias que poidan ocasionar
danos ás persoas ou instalacións.
Cando haxa que pechar as instalacións para a realización de obras ou melloras, o
peche deberá ser debidamente comunicado ós usuarios/as con autorizacións
concedidas previamente, que tamén recibirán unha comunicación sobre a previsión da
nova apertura.
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USO DOS LOCAIS SOCIOCULTURAIS MUNICIPAIS
ARTIGO 12º.
O uso dos locais socioculturais municipais estará suxeito á autorización expresa
emitida pola Alcaldía ou Concellaría que teña a competencia delegada e previo
pagamento da taxa regulamentariamente aprobada.
ARTIGO 13º.
O uso dos locais socioculturais municipais computarase por módulos de 60 minutos.
ARTIGO 14º.
As actividades que se desenvolvan nos locais socioculturais municipais poden ter
carácter anual, mensual ou puntual. En consideración das actividades extraescolares
promovidas polos centros escolares ou polas súas ANPAS, tamén se poden conceder
autorizacións para o período de duración do curso escolar.
ARTIGO 15º.
A Concellaría competente en materia de Cultura, establecerá os prazos para a
presentación das solicitudes de uso dos locais socioculturais municipais, que
comunicará coa suficiente publicidade á cidadanía.
O modelo de solicitude para a utilización das instalacións, que estará a disposición de
calquera potencial usuario/a, aparece recollido no anexo I.
ARTIGO 16º.
As actividades organizadas polo Concello de Teo terán prioridade absoluta de
ocupación dos módulos horarios dos locais socioculturais municipais. Nos espazos non
utilizados polo Concello atenderanse as solicitudes consonte a seguinte prelación:
1. Centros escolares públicos do Concello de Teo, especialmente para aquelas
actividades que non se poidan realizar nas súas instalacións.
2. ANPAS dos centros escolares públicos do Concello de Teo, especialmente para
aquelas actividades que non se poidan realizar nas instalacións do centro escolar.
3. Entidades ou asociacións sociais, culturais, veciñais e deportivas municipais inscritas
no Rexistro de Asociacións do Concello de Teo.
4. Calquera outra entidade ou empresa con sede social no Concello de Teo.
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5. Particulares empadroados no Concello de Teo.
6. Calquera outra entidade, empresa, colectivo ou particular que o solicitar.
A prelación aplicarase concedendo módulo a módulo e non o conxunto dos módulos
solicitados.
ARTIGO 17º.
O uso das instalacións durante un ou máis períodos temporais non comporta ningún
dereito adquirido para os seguintes.
ARTIGO 18º.
Cando existan solicitudes de uso dos locais socioculturais para actividades de carácter
puntual que sexan de interese e de relevancia para a colectividade e as datas
sinaladas coincidan con módulos previamente asignados, a autorización municipal non
se poderá conceder sen poñer o feito en coñecemento dos usuarios/as, ós/ás que
ademais se lles deberá ofrecer outra data para a realización da actividade.
ARTIGO 19º.
Unha vez obtida a autorización, o non uso reiterado do módulo concedido e reservado
dará lugar, unha vez oídos os afectados, á anulación da autorización.
NORMAS DE USO E DE SEGURIDADE
ARTIGO 20º.
Establécense as seguintes normas xerais, que perseguen fundamentalmente o fomento
de hábitos hixiénicos, a boa convivencia, o respecto ós demais, o coidado e
mantemento das instalacións e a prevención de riscos de todo tipo:
1. Todo usuario/a estará obrigado a velar polo bo estado de conservación das
instalacións e servizos, e, polo tanto, impedirá ou denunciará todos os actos que
deterioren as instalacións ou os servizos e advertirá ós empregados ou responsables
municipais cando observe anomalías nas instalacións ou no material destas.
2. As persoas que cheguen ou abandonen as instalacións socioculturais deberán
gardar o debido silencio para non interferiren na actividade que nese momento se estea
a desenvolver. Evitarase tamén a entrada no lugar de desenvolvemento da actividade
antes da hora concedida.
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3. Para garantir o correcto aproveitamento das instalacións, deberase abandonar a
local con puntualidade para permitir que os seguintes usuarios/as aproveiten ó máximo
o seu tempo.
4. Nos módulos adscritos a centros escolares, ANPAS, asociacións ou entidades para
o seu uso por menores de 18 anos estes deberán estar acompañados durante o
desenvolvemento da actividade por un mestre, un adestrador ou un adulto responsable.
5. Deberanse respectar os espazos reservados aos diferentes usos da instalación
deportiva.
6. Cando se faga uso de material específico, unha vez rematada a actividade este
deberá quedar arrombado. É obrigatorio que a instalación quede nas debidas
condicións para ser usada no seguinte módulo.
7. Para a comodidade de todos os usuarios/as e para tratar de promover valores
ambientais, o tempo de utilización da auga e da luz será o estritamente necesario.
8. Por razóns de salubridade pública usaranse as papeleiras e os colectores para
depositar o lixo.
9. Non se poderá acceder ás instalacións socioculturais con animais, agás que estes
sexan cans-guía das persoas invidentes, sempre que vaian debidamente identificados.
10. Desaconséllase a realización de xogos e prácticas perigosas e, en xeral, todos
aqueles actos que dificulten, obstaculicen ou impidan o desenvolvemento das
actividades que se leven a cabo.
11. Todo accidente que se produza na instalación será comunicado antes de
abandonala.
ARTIGO 21º.
1. A publicidade comercial nas instalacións socioculturais municipais, calquera que
sexa o soporte en que se desexe materializar a mensaxe, queda suxeita á previa
autorización da Alcaldía e ó aboamento da taxa por establecemento de carteis
publicitarios.
2. Non obstante o anterior, a autorización de uso dos locais socioculturais municipais
levará aparellado o permiso de colocación puntual da publicidade durante a actividade
sempre que esta non atente contra os valores básicos da convivencia e dos seres
humanos.
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ARTIGO 22º.
1. O concello de Teo non se fai responsable dos obxectos subtraídos, extraviados,
cambiados ou estragados dentro das instalacións socioculturais municipais.
2. Os obxectos recollidos nos vestiarios ou en calquera outro recuncho da instalación
serán custodiados polos empregados municipais durante un prazo máximo de 15 días.
Se nese prazo non son reclamados polo seu propietario ou propietaria, serán
entregados á policía local ou ós servizos sociais do Concello.
ARTIGO 23º.
O Concello de Teo non se fai responsable das lesións ou accidentes acontecidos ós/ás
usuarios/as das instalacións socioculturais municipais que sexan consecuencia da
propia actividade desenvolvida.
ARTIGO 24º.
O persoal da instalación, que estará debidamente identificado, será o responsable de
facer cumprir os/as usuarios/as as normas de uso desta, e poderá, se é o caso,
expulsar do recinto a quen incumpra o contido deste regulamento.
ARTIGO 25º.
As normas de uso particular das distintas instalacións, que complementarán e
desenvolverán as de carácter xeral contidas neste regulamento, serán aprobadas en
cada caso pola Alcaldía.
INFRACCIÓNS
ARTIGO 27º.
1. O incumprimento do disposto neste regulamento poderá dar lugar á expulsión do
recinto, con posterior perda, se é o caso, da condición de socio, abonado ou usuario
por un período que irá de un mes a un ano. Todo isto sen prexuízo da esixencia das
responsabilidades civís ou doutro natureza que procedan.
2. Para a gradación das sancións terase en conta a gravidade da infracción, a
reincidencia e os prexuízos ocasionados aos usuarios e/ou ás instalacións.
3. Con independencia da imposición das sancións que procedan, se algunha infracción
levase aparellada unha deterioración, rotura ou estrago dalgún elemento da instalación
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deportiva, o infractor deberá aboar o importe das reparacións ou reposicións de
materiais que haxan que realizar.
4. Para todos os efectos, terán a consideración de responsables subsidiarios dos danos
producidos as entidades organizadoras da actividade ou, se é o caso, aquelas que
efectuasen o alugueiro de uso das instalacións. As reincidencias na comisión de
infraccións poderán dar lugar á anulación ou suspensión temporal ou total das reservas
que se puidesen conceder a estas entidades.
5. A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido no Real
Decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do
procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS
Primeira.-A interpretación das normas deste regulamento será levada a cabo polo
órgano competente do Concello de Teo, órgano que poderá ditar as instrucións
necesarias para a súa aplicación.
Segunda.-O presente regulamento entrará en vigor unha vez aprobado definitivamente
polo Concello e publicado o texto íntegro e o acordo no Boletín Oficial da Provincia e
teña transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
regulamentadora das bases de réxime local. “

A Sra. Hermida explica que a rede de locais debe estar a dispor de toda a cidadanía,
debéndose así coñecer os mecanismo para acceder a eles. Salienta a Sra. Hermida
que esa é a razón do regulamento cuxa aprobación se propón, que se fixo seguindo a
liña do Regulamento dos pabillóns, e que xa foi coñecido polos concelleiros da
Corporación antes da Comisión Informativa. Remata a Sra. Hermida sinalando que a
finalidade da proposta é que as persoas e colectivos poidan acceder aos locais en
condicións de igualdade e sabendo o se seus dereitos e obrigas.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que cree que ten que existir un regulamento, pero que non está de acordo co taxa,
tanto con esta como coas demais. Di o Sr. Parajó que hai unha frase moi repetida que
fala de “cartos de sardiña”, e que se cobran cousas e non se recauda nada como
ocorre coas vodas e os locais. Reitera o Sr. Parajó que está de acordo coa normativa
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aínda que despois manifestará o seu desacordo coa taxa, xa que haberí que buscar
taxas para cobrar en cousas importantes. Di o Sr. Parajó que por exemplo cando unha
finca que antes era so unha finca e vaise convertir en seis, so se cobra unha taxa de
300 €, cando se van a gañar 60 millóns, sendo neste tipo de cousas onde se poden
obter cartos.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e sinala que non ten nada que dicir.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra á concelleira do PP, D.
Carmen I. Leborán Guldrís.

A concelleira do PP, Sra. Leborán, explica que o PP está de acordo con que se
regulamente o tema sempre e cando a súa aplicación para os veciños non sexa
restrictiva. Sinala que en todo caso ao seu grupo lle gostaría facer dúas emendas nos
termos que se detallan a continuación, de acordo co escrito de data 27/07/2011 (rex.
entrada nº 6.860, de 28/07/2011).
“EMENDA O TEXTO “REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DOS LOCAIS
SOCIOCULTURAIS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO”
JOSE MANUEL GUERRA CALVELO, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, en
nome e representación do mesmo e ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais de 1986, eleva ao Pleno da
Corporación para o seu debate a seguinte EMENDA Ó TEXTO para o pleno do Xoves 28 de Xullo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Despois da pertinente comisión informativa relativa o regulamento do locais socioculturais do
Concello, o Grupo Municipal do Partido Popular de Teo entende oportuno introducir dúas emendas
que xustifica a continuación:
.Dado que os locais socioculturais están compostos por diferentes Salas, Módulos,…
entendemos que é importante que se especifiquen ditos espazos, salas, módulos,… cun nome ou
identificador simple, como pode ser unha letra; Sala A, Sala B,… coa descrición das características
do habitáculo, para que poidan ser debidamente rexistradas no regulamento, posibilitando os
veciños a posibilidade de recoñecer os locais, xa que a capacidade real de ocupación non é a das 10
casas comúns que se detallan no regulamento senón dos habitáculos reais dispoñibles en todas as
casas comúns ou locais socio culturais.
.Dado que as necesidades reais do uso dos locais por parte do tecido asociativo, da
veciñanza, dos clubs, ANPAS,… parécenos moi importante que exista un rexistro de reserva e
ocupación en tempo real na páxina Web do Concello, onde se detallen os locais, cos seus respectivos
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habitáculos, nun cuadrante de fechas e horas, que poida ser visible por todos os veciños de Teo na
citada páxina, para ter unha previsión orientativa de horas libres para poder planificar e solicitar as
horas dispoñibles, axilizando a comunicación a aquelas persoas que precisan deste servizo.
EMENDA O TEXTO
Por todo isto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Teo somete á consideración do Pleno da
Corporación a aprobación da seguinte emenda:
. Un novo punto no ARTIGO 3º

3. As salas dispoñibles nos locais socio culturais ó servizo da cidadanía son as que se identifican a
continuación:
….
.Un novo ARTIGO
O Concello de Teo, a través da Concellaría delegada asume a obriga de publicar en tempo real un
cuadrante na páxina web do concello que sexa accesible a cidadanía, identificando as salas
afectadas neste regulamento xunto as fechas e horas ocupadas, amosando así a veciñanza as horas
dispoñibles das salas dos locais socioculturais”.

A Sra. Hermida agradece a aceptación do Regulamento. Tratándose das emendas
explica, en canto á primeira, que a súa aceptación suporía a devolución do
Regulamento porque éste debería ir completo. En canto ao fondo a Sra. Hermida opina
que non é necesario enumerar as salas dos locais porque so hai un local con salas
independentes, o dos Tilos, o que supón que cando se prestan para unha cousa non se
poden prestar para outra. Tratándose da segunda emenda, relativa á incorporación dun
novo artigo, explica a Sra. Hermida que se trata dunha medida organizativa que non
debe ir no Regulamento, aínda que sí se pode intentar facer, mirando as posibilidades
que ofrece a web municipal para facelo.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
reitera que está de acordo co Regulamento, entendendo que as emendas do PP sí se
poden incluir.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di estar de acordo coas emendas,
aínda que non tanto coa das salas como coas da publicidade en tempo real.

- 21 -

Preguntado pola concelleira do PP, Sra. Leborán, sobre a primeira emenda e a
imposibilidade de que se proceda a súa aprobación, a Secretaría di esar de acordo co
exposto pola concelleira Sra. Hermida, en canto á necesidade de, se se quere aprobar
a emenda, deberíase completarse previamente a lista de salas dos locais, para poder
posteriormente proceder, no seu caso, a súa aprobación.

Rematado o debate, sométese a votación a emenda do PP de data 27/07/2011 (rex.
entrada nº 6.860 de 28/07/2011), obténdose o seguinte resultado:
-

Votos a favor – 6 PP e 2 grupo mixto

-

Votos en contra – 9 BNG

-

Abstencións - 0

A continuación sométese a votación a proposta da alcaldía, emendada polo BNG
na Comisión Informativa de cultura patrimonio, normalización lingüística e
mocidade de 22/07/2011, adoptando o Pleno da Corporación, con nove votos a
favor (9 BNG) e oito abstencións (6 PP e 2 grupo mixto), o seguinte acordo:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de utilización dos locais
socioculturais municipais do Concello de Teo, que se recolle como anexo ao
presente.

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.- Os acordos definitivos, incluído o inicial elevado automaticamente a tal
categoría, e o texto íntegro do Regulamento, deberá publicarse no Boletín Oficial
da Provincia, sen que entre en vigor ata que se leve a cabo dita publicación e
transcorra o prazo previsto no art. 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de
conformidade cos arts. 49 e 70.2 da citada lei.
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ANEXO
“REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DOS LOCAIS SOCIOCULTURAIS MUNICIPAIS
DO CONCELLO DE TEO

DISPOSICIÓNS XERAIS
ARTIGO 1º.
Constitúe o obxecto deste regulamento establecer o uso e funcionamento dos locais
socioculturais municipais do Concello de Teo situados nos lugares de Bamonde, Calo,
Campos-Teo, Lampai, Oza, Rarís, Os Tilos, A Torre-Cacheiras, Grilo-Cacheiras e A
Ramallosa. A competencia municipal respecto desta materia está recoñecida no artigo
25.2 m) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local.

ARTIGO 2º.
O Concello de Teo persegue na xestión dos locais socioculturais da súa competencia
os seguintes obxectivos:
a) Utilizar racional e ordenadamente as instalacións socioculturais municipais,
garantindo o seu uso a toda a cidadanía en condicións de igualdade.
b) Aproveitar de xeito integral os recursos dispoñibles, tanto materiais coma humanos.
c) Fomentar a cultura e as relacións sociais entre a veciñanza e procurar o
desenvolvemento integral da persoa, independentemente da súa idade, buscando
ademais crear hábitos de vida saudable e espazos de convivencia.
d) Coordinar os esforzos e as actividades culturais e sociais que se poidan realizar no
Concello, sexan estas promovidas pola institución municipal, polas entidades culturais,
sociais, veciñais ou por particulares.

ARTIGO 3º.
1. As instalacións socioculturais municipais son bens de dominio público que se
destinan ó servizo da cidadanía.
2. As instalacións afectadas por este regulamento son os seguintes locais
socioculturais:
- Casa Común de Rarís.
- Casa Común de Oza.
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- Casa Común de Lampai.
- Casa Común da Torre-Cacheiras.
- Casa Común dos Tilos.
- Auditorio do Centro Sociocultural da Ramallosa.
- Local sociocultural de Campos-Teo.
- Local social de Bamonde.
- Salón de actos de Calo.
- Mediateca do Grilo-Cacheiras.

ARTIGO 4º.
Os locais socioculturais municipais destinaranse á práctica das actividades culturais,
sociais e veciñais que se axusten ás características das súas instalacións, previa
autorización da alcaldía ou concellaría en quen delegar.

COMPETENCIAS
ARTIGO 5º.
Compételle ó Pleno da Corporación o exercicio das seguintes facultades:
1. Aprobación, modificación e revogación deste regulamento.
2. Fixar as taxas pola utilización das instalacións.

ARTIGO 6º.
Compételle á Alcaldía ou Concellaría competente en materia de Cultura, previa
delegación:
1. Dirixir e organizar os servizos dos locais socioculturais municipais.
2. Coordinar a utilización dos locais socioculturais municipais e os programas de
actividades que neles se desenvolvan.
3. Ditar as normas de utilización específicas de cada unha das instalacións
socioculturais municipais consonte cos principios que se recollen no presente
regulamento.
4. Outorgar as autorizacións precisas para a utilización dos locais socioculturais
municipais.
5. Autorizar a colocación de publicidade nos recintos dos locais socioculturais.
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6. Impor as sancións que legal e regulamentariamente correspondan ás infraccións que
poidan cometer os usuarios/as.
7. O exercicio das demais facultades que lle sinalen as leis e as que asignadas ó
Concello non se atribúan expresamente a outro órgano.

ARTIGO 7º.
Correspóndelle á Concellaría competente en materia de Cultura:
1. A elaboración dos informes que lle soliciten a Alcaldía, a Comisión Informativa, a
Comisión de Goberno ou o Pleno da Corporación.
2. O establecemento de directrices de uso e do horario de utilización dos locais
socioculturais.
3. O establecemento dos prazos para a realización das solicitudes de uso dos locais.
3. A proposta de convenios coas asociacións e entidades sociais, culturais e veciñais
sobre utilización dos locais.
4. A resolución das incidencias ordinarias que xurdan na xestión dos locais.
5. Todas aquelas competencias que se lle asignen por delegación da Alcaldía.

DEREITOS E DEBERES DOS/AS USUARIOS/AS
ARTIGO 8º.
1. Toda a cidadanía de Teo ten dereito a acceder e a usar os locais socioculturais
municipais en condicións de igualdade, con suxeición ós principios democráticos de
convivencia, ás normas que contén o presente regulamento e ás instrucións que na súa
execución diten as autoridades municipais e quen se encargar da xestión do servizo.
2. O dereito de uso tamén se axustará ás condicións da autorización municipal e ós
horarios aprobados.
3. Calquera usuario/a ten dereito a formular as reclamacións e suxestións que estime
pertinentes perante os encargados municipais das instalacións socioculturais ou, por
escrito, perante a Alcaldía.

ARTIGO 9º.
Os/as usuarios/as teñen a obriga de:
1. Colaborar no mantemento en debidas condicións de limpeza e hixiene das
instalacións .
- 25 -

2. Respectar as normas sobre o uso axeitado do equipamento e mobiliario das
instalacións.
3. Acatar as normas de uso xeral contidas neste regulamento e aquelas específicas
que as autoridades municipais diten para as distintas instalacións.

ARTIGO 10º.
As avarías, danos ou perdas que se xeren no material ou nas instalacións como
consecuencia

dunha

desaxeitada

ou

neglixente

utilización

darán

lugar

á

responsabilidade por parte do seu autor ou autores, que lles será esixida polo Concello
de conformidade co procedemento legal e regulamentariamente establecido. Todo isto
sen prexuízo da sanción administrativa que proceda.
As entidades organizadoras da actividade ou, se é o caso, aquelas que efectuasen a
reserva de uso das instalacións terán a consideración de responsables subsidiarios dos
danos producidos.

ARTIGO 11º.
Os/as responsables das instalacións socioculturais poderanas pechar por razóns
climatolóxicas, de seguridade ou cando se dean circunstancias que poidan ocasionar
danos ás persoas ou instalacións.
Cando haxa que pechar as instalacións para a realización de obras ou melloras, o
peche deberá ser debidamente comunicado ós usuarios/as con autorizacións
concedidas previamente, que tamén recibirán unha comunicación sobre a previsión da
nova apertura.

USO DOS LOCAIS SOCIOCULTURAIS MUNICIPAIS
ARTIGO 12º.
O uso dos locais socioculturais municipais estará suxeito á autorización expresa
emitida pola Alcaldía ou Concellaría que teña a competencia delegada e previo
pagamento da taxa regulamentariamente aprobada.

ARTIGO 13º.
O uso dos locais socioculturais municipais computarase por módulos de 60 minutos.
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ARTIGO 14º.
As actividades que se desenvolvan nos locais socioculturais municipais poden ter
carácter anual, mensual ou puntual. En consideración das actividades extraescolares
promovidas polos centros escolares ou polas súas ANPAS, tamén se poden conceder
autorizacións para o período de duración do curso escolar.

ARTIGO 15º.
A Concellaría competente en materia de Cultura, establecerá os prazos para a
presentación das solicitudes de uso dos locais socioculturais municipais, que
comunicará coa suficiente publicidade á cidadanía.
O modelo de solicitude para a utilización das instalacións, que estará a disposición de
calquera potencial usuario/a, aparece recollido no anexo I.

ARTIGO 16º.
As actividades organizadas polo Concello de Teo terán prioridade absoluta de
ocupación dos módulos horarios dos locais socioculturais municipais. Nos espazos non
utilizados polo Concello atenderanse as solicitudes consonte a seguinte prelación:
1. Centros escolares públicos do Concello de Teo, especialmente para aquelas
actividades que non se poidan realizar nas súas instalacións.
2. ANPAS dos centros escolares públicos do Concello de Teo, especialmente para
aquelas actividades que non se poidan realizar nas instalacións do centro escolar.
3. Entidades ou asociacións sociais, culturais, veciñais e deportivas municipais inscritas
no Rexistro de Asociacións do Concello de Teo.
4. Calquera outra entidade ou empresa con sede social no Concello de Teo.
5. Particulares empadroados no Concello de Teo.
6. Calquera outra entidade, empresa, colectivo ou particular que o solicitar.
A prelación aplicarase concedendo módulo a módulo e non o conxunto dos módulos
solicitados.

ARTIGO 17º.
O uso das instalacións durante un ou máis períodos temporais non comporta ningún
dereito adquirido para os seguintes.
- 27 -

ARTIGO 18º.
Cando existan solicitudes de uso dos locais socioculturais para actividades de carácter
puntual que sexan de interese e de relevancia para a colectividade e as datas
sinaladas coincidan con módulos previamente asignados, a autorización municipal non
se poderá conceder sen poñer o feito en coñecemento dos usuarios/as, ós/ás que
ademais se lles deberá ofrecer outra data para a realización da actividade.

ARTIGO 19º.
Unha vez obtida a autorización, o non uso reiterado do módulo concedido e reservado
dará lugar, unha vez oídos os afectados, á anulación da autorización.

NORMAS DE USO E DE SEGURIDADE
ARTIGO 20º.
Establécense as seguintes normas xerais, que perseguen fundamentalmente o fomento
de hábitos hixiénicos, a boa convivencia, o respecto ós demais, o coidado e
mantemento das instalacións e a prevención de riscos de todo tipo:
1. Todo usuario/a estará obrigado a velar polo bo estado de conservación das
instalacións e servizos, e, polo tanto, impedirá ou denunciará todos os actos que
deterioren as instalacións ou os servizos e advertirá ós empregados ou responsables
municipais cando observe anomalías nas instalacións ou no material destas.
2. As persoas que cheguen ou abandonen as instalacións socioculturais deberán
gardar o debido silencio para non interferiren na actividade que nese momento se estea
a desenvolver. Evitarase tamén a entrada no lugar de desenvolvemento da actividade
antes da hora concedida.
3. Para garantir o correcto aproveitamento das instalacións, deberase abandonar a
local con puntualidade para permitir que os seguintes usuarios/as aproveiten ó máximo
o seu tempo.
4. Nos módulos adscritos a centros escolares, ANPAS, asociacións ou entidades para
o seu uso por menores de 18 anos estes deberán estar acompañados durante o
desenvolvemento da actividade por un mestre, un adestrador ou un adulto responsable.
5. Deberanse respectar os espazos reservados aos diferentes usos da instalación
deportiva.
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6. Cando se faga uso de material específico, unha vez rematada a actividade este
deberá quedar arrombado. É obrigatorio que a instalación quede nas debidas
condicións para ser usada no seguinte módulo.
7. Para a comodidade de todos os usuarios/as e para tratar de promover valores
ambientais, o tempo de utilización da auga e da luz será o estritamente necesario.
8. Por razóns de salubridade pública usaranse as papeleiras e os colectores para
depositar o lixo.
9. Non se poderá acceder ás instalacións socioculturais con animais, agás que estes
sexan cans-guía das persoas invidentes, sempre que vaian debidamente identificados.
10. Desaconséllase a realización de xogos e prácticas perigosas e, en xeral, todos
aqueles actos que dificulten, obstaculicen ou impidan o desenvolvemento das
actividades que se leven a cabo.
11. Todo accidente que se produza na instalación será comunicado antes de
abandonala.

ARTIGO 21º.
1. A publicidade comercial nas instalacións socioculturais municipais, calquera que
sexa o soporte en que se desexe materializar a mensaxe, queda suxeita á previa
autorización da Alcaldía e ó aboamento da taxa por establecemento de carteis
publicitarios.
2. Non obstante o anterior, a autorización de uso dos locais socioculturais municipais
levará aparellado o permiso de colocación puntual da publicidade durante a actividade
sempre que esta non atente contra os valores básicos da convivencia e dos seres
humanos.

ARTIGO 22º.
1. O concello de Teo non se fai responsable dos obxectos subtraídos, extraviados,
cambiados ou estragados dentro das instalacións socioculturais municipais.
2. Os obxectos recollidos nos vestiarios ou en calquera outro recuncho da instalación
serán custodiados polos empregados municipais durante un prazo máximo de 15 días.
Se nese prazo non son reclamados polo seu propietario ou propietaria, serán
entregados á policía local ou ós servizos sociais do Concello.
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ARTIGO 23º.
O Concello de Teo non se fai responsable das lesións ou accidentes acontecidos ós/ás
usuarios/as das instalacións socioculturais municipais que sexan consecuencia da
propia actividade desenvolvida.

ARTIGO 24º.
O persoal da instalación, que estará debidamente identificado, será o responsable de
facer cumprir os/as usuarios/as as normas de uso desta, e poderá, se é o caso,
expulsar do recinto a quen incumpra o contido deste regulamento.

ARTIGO 25º.
As normas de uso particular das distintas instalacións, que complementarán e
desenvolverán as de carácter xeral contidas neste regulamento, serán aprobadas en
cada caso pola Alcaldía.

INFRACCIÓNS
ARTIGO 27º.
1. O incumprimento do disposto neste regulamento poderá dar lugar á expulsión do
recinto, con posterior perda, se é o caso, da condición de socio, abonado ou usuario
por un período que irá de un mes a un ano. Todo isto sen prexuízo da esixencia das
responsabilidades civís ou doutro natureza que procedan.
2. Para a gradación das sancións terase en conta a gravidade da infracción, a
reincidencia e os prexuízos ocasionados aos usuarios e/ou ás instalacións.
3. Con independencia da imposición das sancións que procedan, se algunha infracción
levase aparellada unha deterioración, rotura ou estrago dalgún elemento da instalación
deportiva, o infractor deberá aboar o importe das reparacións ou reposicións de
materiais que haxan que realizar.
4. Para todos os efectos, terán a consideración de responsables subsidiarios dos danos
producidos as entidades organizadoras da actividade ou, se é o caso, aquelas que
efectuasen o alugueiro de uso das instalacións. As reincidencias na comisión de
infraccións poderán dar lugar á anulación ou suspensión temporal ou total das reservas
que se puidesen conceder a estas entidades.
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5. A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido no Real
Decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do
procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS
Primeira.-A interpretación das normas deste regulamento será levada a cabo polo
órgano competente do Concello de Teo, órgano que poderá ditar as instrucións
necesarias para a súa aplicación.
Segunda.-O presente regulamento entrará en vigor unha vez aprobado definitivamente
polo Concello e publicado o texto íntegro e o acordo no Boletín Oficial da Provincia e
teña transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
regulamentadora das bases de réxime local. “

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ADXUDICACIÓN DA OBRA DA
PISCINA MUNICIPAL CUBERTA NA RAMALLOSA- TEO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestruturas, D.
Rafael Sisto Edreira.

O Sr. Sisto da conta da proposta de 19/07/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda,
infraestruturas e servizos básicos de 22/07/2011.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación mediante procedemento aberto, con multiplicidade
de criterios de valoración, instruído como consecuencia da Providencia da Alcaldía de
08/03/11, para adxudicar as obras denominadas “PROYECTO REFORMADO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL
CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, por importe de 1.912.811,69 €, IVE do 18%
engadido, financiada con cargo ao CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE TEO PARA
A FINANCIACIÓN DA REALIZACIÓN DA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DUNHA
PISCINA MUNICIPAL CUBERTA NO CONCELLO DE TEO”, aprobado polo pleno da
Deputación Provincial, na sesión celebrada o 28/01/2011, cunha achega provincial de
1.312.811,69 € (1.200.000,00 € con cargo a anualidade de 2011 e 112.811,69 € con
cargo á anualidade de 2012).
Visto que se seguiron todos os tramites establecidos legalmente.
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Considerando que, tal e como se desprende do informe do xefe de negociado de
servizos xerais, de data 17/06/2011 presentaron proposición as seguintes empresas:
1. CONSTRUCCIONES PARAXE, S.L., rexistro nº 4.403
2. TERRAUGA PROYECTOS Y OBRAS, S.L., rexistro nº 4.420
3. CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L., rexistro nº 4.425
4. CONSTRUCCIONES Y VIALES KÚPULA, S.L., rexistro nº 4.430
5. UTE/ AIN S.L. – ATLÁNTICA, S.L., rexistro nº 4.432
6. CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, S.L., rexistro nº 4.439
7. UTE/ CONSALPA-SARMIENTO, rexistro nº 4.463
8. UTE/
XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L. – BELYPA
CONSTRUCCIONES S.L., rexistro nº 4.501
9. CONTRATAS Y DESARROLLOS URBANOS 05, S.L., rexistro nº 4.505
10. OGMIOS PROYECTO, S.L., rexistro nº 4.511
11. AGRUPCONSA, S.L. rexistro nº 4.512
12. CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRAS S.L., rexistro nº 4.513
13. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES S.A., rexistro nº 4.514
14. COPCISA, S.A., rexistro nº 4.515
15. CONSLAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U., rexistro nº 4.516
16. BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.L., rexistro nº 4.581
17. MANUEL RODRÍGUEZ LEMA, S.L., rexistro nº 4.589
18. C. ALDASA, S.L.U., rexistro nº 4.591
19. ANTALSIS, S.L., rexistro nº 4.592
Considerando que constituída a Mesa de Contratación, na sesión de 23/06/2011,
acorda requirir ás empresas que se relacionan a continuación para que emendaran a
documentación presentada:
- CONTRATAS Y DESARROLLOS URBANOS 05, S.L.
- OGMIOS PROYECTOS S.L.,
- AGRUPCONSA S.L.
- ANTALSIS S.L.
Considerando que a Mesa de contratación na sesión de 29/06/2011, unha vez que as
empresas requiridas, emendaran a documentación presentada inicialmente, en tempo e
forma, acorda admitir a todas as empresas e procede a apertura dos sobres B,
referencias técnicas.
Considerando que, á vista do contido dos sobres B, a Mesa de contratación acorda :
•

Rexeitar a oferta presentada pola empresa CONSTRUCCIONES Y VIALES
KÚPULA S.L., porque no planing valorado aportado pola empresa licitadora,
dentro do programa de traballo e actuación ambiental, figura un importe de
execución que non se corresponde co orzamento de licitación, de conformidade
co establecido no apartado b) da cláusula 12.2.1.A, do Prego de cláusulas
administrativas.

•

Remitir a documentación contida nos sobres B, das demais empresas, aos
servizos técnicos municipais para que proceda a súa valoración de
conformidade cos criterios de valoración establecidos no prego.
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Considerando que, de acordo coa valoración efectuada polos servizos técnicos
municipais, segundo informe de 13/07/2011, a valoración dos sobres “B” das empresas
licitadoras admitidas á licitación é o seguinte:
• CONSTRUCCIONES PARAXE, S.L., ................................................... 37,47 puntos
•

TERRAUGA PROYECTOS Y OBRAS, S.L., ....................................... 30,23 puntos

•

CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L., ...................................................... 44,11 puntos

•

UTE/ AIN S.L – ATLÁNTICA, S.L., ..................................................... 40,93 puntos

•

CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, S.L., ..................................... 41,86 puntos

•

UTE/ CONSALPA-SARMIENTO, ......................................................... 29,89 puntos

•

UTE/XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. – BELYPA
CONSTRUCCIONES S.L., ................................................................... 47,16 puntos

•

CONTRATAS Y DESARROLLOS URBANOS 05, S.L., ...................... 34,89 puntos

•

OGMIOS PROYECTO S.L., ................................................................. 50,62 puntos

•

AGRUPCONSA S.L., ........................................................................... 40,29 puntos

•

CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRAS, S.L., ............................... 45,58 puntos

•

JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES, S.A., ............... 43,39 puntos

•

COPCISA S.A., ..................................................................................... 44,63 puntos

•

CONSLAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN , S.L.U., ...................... 43,86 puntos

•

BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.L., ............................ 35,29 puntos

•

MANUEL RODRÍGUEZ LEMA, S.L., ................................................... 53,50 puntos

•

C. ALDASA, S.L.U., ............................................................................ 45,86 puntos

•

ANTALSIS S.L., ................................................................................... 42,56 puntos

Considerando que a Mesa de contratación, na reunión de data 14/07/2011, procede a
apertura dos sobres “C”, oferta económica, valorando as proposicións das empresas
admitidas á licitación de acordo coa fórmula elaborada pola Facultade de Matemáticas,
segundo establecido no Prego, obténdose o seguinte resultado:
PUNTOS
SOBRE “C”

EMPRESA
1 CONSTRUCCIONES PARAXE S.L.
2 TERRAUGA PROYECTOS Y OBRAS S.L.
3 CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L.
4 UTE/ AIN S.L – ATLÁNTICA S.L.
5 CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L.
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16,77
29,89
0,08
11,29
0,00

6 UTE/ CONSALPA-SARMIENTO
7 UTE/XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L. – BELYPA
CONSTRUCCIONES S.L.
8 CONTRATAS Y DESARROLLOS URBANOS 05, S.L.
9 OGMIOS PROYECTO S.L.
10 AGRUPCONSA S.L.
11 CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRAS S.L.
12 JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.
13 COPCISA S.A.,
14 CONSLAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.
15
16
17
18

13,91
20,34
1,86
22,30
20,75
40,00
0,93
26,79
32,55
26,17
25,18
5,59
19,96

BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS S.L.
MANUEL RODRÍGUEZ LEMA S.L.
C. ALDASA S.L.U.
ANTALSIS S.L.

Visto o resultado da valoración dos sobres C ponse de manifesto que as ofertas
realizadas polas empresas CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRAS, S.L. e
CONSLAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U., poden considerarse
desproporcionadas ou anormais.
Visto que sumadas as puntuacións obtidas polas empresas licitadoras admitidas, na
valoración dos sobres “B” e “C”, obtéñense o seguinte resultado:

EMPRESA
1 CONSTRUCCIONES PARAXE S.L.
2 TERRAUGA PROYECTOS Y OBRAS S.L.
3 CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L.
4 UTE/ AIN S.L – ATLÁNTICA S.L.
5 CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L.
6 UTE/ CONSALPA-SARMIENTO
7 UTE/XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS
S.L. – BELYPA CONSTRUCCIONES S.L.
8 CONTRATAS Y DESARROLLOS URBANOS
05, S.L.
9 OGMIOS PROYECTO S.L.
10 AGRUPCONSA S.L.
11 CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRAS S.L.
12 JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ
CONSTRUCCIONES S.A.
13 COPCISA S.A.,
14 CONSLAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN,
S.L.U.
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PUNTOS
SOBRE
“B”
37,47
30,23
44,11
40,93
41,86
29,89

PUNTOS
TOTAL
SOBRE
PUNTOS
“C”
16,77
54,24
29,89
60,12
0,08
44,19
11,29
52,22
0,00
41,86
13,91
43,80

47,16

20,34

67,50

34,89

1,86

36,75

50,62
40,29
45,58

22,30
20,75
40,00

72,92
61,04
85,58

43,39

0,93

44,32

44,63

26,79

71,42

43,86

32,55

76,41

15 BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS
S.L.
16 MANUEL RODRÍGUEZ LEMA S.L.
17 C. ALDASA S.L.U.
18 ANTALSIS S.L.

35,29

26,17

61,46

53,50
45,86
42,56

25,18
5,59
19,96

78,68
51,45
62,52

Considerando que, en virtude do exposto, a Mesa de contratación na citada sesión de
14/07/2011, acorda:
1. Requirir ás empresas CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRAS, S.L..e
CONSLAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U., dándolle de prazo ata ás
catorce horas do día 19 de xullo, para que xustifiquen as baixas ofertadas nas
súas proposicións, que se consideran desproporcionadas ou anormais, para o
que deberán aportar a documentación á que se refire a cláusula 15 do Prego.
A documentación xustificativa que, no seu caso, aporten as empresas requiridas
remitirase aos servizos técnicos municipais a fin de que emitan o correspondente
informe.
2. Clasificar por orde decrecente as proposicións admitidas á licitación, de
acordo cos criterios de valoración establecidos no Prego co seguinte resultado:
1.- CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRAS, S.L., 85,58 puntos.
2.- MANUEL RODRÍGUEZ LEMA, S.L., 78,68 puntos.
3.- CONSLAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U., 76,41 puntos.
4.- OGMIOS PROYECTO, S.L., 72,92 puntos.
5.- COPCISA S.A., 71,42 puntos.
6.-

UTE/XESTIÓN

AMBIENTAL

DE

CONTRATAS,

S.L.

–

BELYPA

CONSTRUCCIONES, S.L., 67,50 puntos.
7.- ANTALSIS S.L., 62,52puntos.
8.- BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, S.L., 61,46 puntos.
9.- AGRUPCONSA, S.L., 61,04, puntos.
10.- TERRAUGA PROYECTOS Y OBRAS, S.L., 60,12 puntos.
11.- CONSTRUCCIONES PARAXE, S.L., 54,24 puntos.
12.- UTE/ AIN S.L – ATLÁNTICA, S.L., 52,22 puntos.
13.- C. ALDASA, S.L.U., 51,45 puntos.
14.- JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES, S.A., 44,32 puntos.
15.- CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L., 44,19 puntos.
16.- UTE/ CONSALPA-SARMIENTO, 43,80 puntos.
17.- CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, S.L., 41,86 puntos.
18.- CONTRATAS Y DESARROLLOS URBANOS 05, S.L., 36,75 puntos.
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3. Propoñer ao órgano de contratación a adxudicación a favor da empresa
CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRAS, S.L., sempre que no informe que
emitan os polos servizos técnicos municipais se poña de manifesto que a
xustificación da baixa ofertada é suficiente e adecuada. Se a referida empresa
non xustificase adecuadamente a baixa ofertada, segundo informe dos servizos
técnicos municipais, proponse a adxudicación a favor da empresa MANUEL
RODRÍGUEZ LEMA S.L., por ser a empresa clasificada en segundo lugar.

Vista a documentación aportada polas empresas que foron requiridas para que
xustificaran a baixa ofertada.
Visto o informe dos servizos técnicos municipais de data 19/07/2011, no que se pon de
manifesto que a documentación presentada pola empresa CONSTRUCCIONES EN
PIEDRA SIGRAS S.L. é insuficiente para xustificar a baixa realizada, e que a empresa
CONSLAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U., si xustifica a baixa ofertada de
xeito válido e suficiente.
Considerando que é competencia do Pleno da Corporación a adopción deste acordo,
segundo o establecido na disposición adicional segunda da Lei 30/2007, de contratos
do sector público (en diante LCSP).
En virtude do exposto, e en aplicación do establecido no artigo 135 e 136.4 da LCSP.
proponse ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Declarar válida a licitación, na que queda rexeitada a oferta presentada pola
empresa CONSTRUCCIONES Y VIALES KÚPULA S.L., porque no planing valorado
aportado pola empresa licitadora, dentro do programa de traballo e actuación
ambiental, figura un importe de execución que non se corresponde co orzamento de
licitación, de conformidade co establecido no apartado b) da cláusula 12.2.1.A, do
Prego de cláusulas administrativas.
Segundo.- Rexeitar a oferta realizada pola empresa CONSTRUCCIONES EN PIEDRA
SIGRAS, S.L. declarándoa desproporcionada ou anormal, de acordo co disposto no
artigo 136.4 da LCSP, por considerar que na documentación aportada polo licitador non
se xustifica a baixa ofertada de xeito suficiente e adecuado, e admitir a empresa
CONSLAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U., por considerar que xustifica
suficientemente a baixa ofertada, á vista do informe dos servizos técnicos municipais
de 19/07/2011.
Terceiro..- Excluír da clasificación á empresa CONSTRUCCIONES EN PIEDRA
SIGRAS, S.L., por estimar que a súa oferta non pode cumprirse como consecuencia da
baixa desproporcionada ou anormal, clasificando por orde decrecente as restantes
proposicións que queda establecida da seguinte forma:
1. MANUEL RODRÍGUEZ LEMA S.L.,.............................................. 78,68 puntos.
2. CONSLAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.,.................. 76,41 puntos.
3. OGMIOS PROYECTO S.L., ............................................................72,92 puntos.
4. COPCISA S.A., ...............................................................................71,42 puntos.
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5. UTE/XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L. – BELYPA
CONSTRUCCIONES S.L.,.............................................................. 67,50 puntos.
6. ANTALSIS S.L., ...............................................................................62,52puntos.
7. BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS S.L., ........................ 61,46 puntos.
8. AGRUPCONSA S.L., ..................................................................... 61,04 puntos.
9. TERRAUGA PROYECTOS Y OBRAS S.L., .................................. 60,12 puntos.
10. CONSTRUCCIONES PARAXE S.L, ............................................. 54,24 puntos.
11. UTE/ AIN S.L – ATLÁNTICA S.L.,................................................. 52,22 puntos.
12. C. ALDASA S.L.U.,........................................................................ 51,45 puntos.
13. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES S.A., ......... 44,32 puntos.
14. CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L., ................................................ 44,19 puntos.
15. UTE/ CONSALPA-SARMIENTO, .................................................. 43,80 puntos.
16. CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L., ............................... 41,86 puntos.
Cuarto.- Requirir á empresa MANUEL RODRÍGUEZ LEMA S.L. para que presente, no
prazo de dez días hábiles contados dende o seguinte a aquel no que reciba o presente,
á documentación establecida na cláusula 16 do Prego de cláusulas administrativas que
rexen a contratación:
a) A documentación xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das
súas obrigas tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao órgano de
contratación para obter de forma directa a acreditación diso.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos
medios a que se refire o art. 84 da LCSP.
Quinto..- Nomear director da obra ao arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González,
directores de execución aos arquitectos técnicos municipais D, Enrique Eijo Blanco e D,
Luís Javier Castro Martínez.
Sexto.- Facultar ao Alcalde para que continúe co procedemento de licitación, de
conformidade co establecido nos apartados 2, 3 e 4 do artigo 135. da LCSP, ata a
adxudicación do contrato, asi como para proceder a súa formalización.
Teo, 19 de xullo de 2011
Martiño Noriega Sánchez”
O Sr. Sisto explica que despois de todos os avatares da piscina e despois de toda a
laboriosa negociación coa Deputación, esta comprometeuse a financiar un total de
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1.912.811,69 € , que supoñen 1.200.00,00 €, na anualidade do 2011 e 112.811,65 €
na anualidade do 2012, minorando as baixas que se produzan a aportación municipal.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que despois de cinco anos cabe esperar que desta vez saia adiante. Explica o Sr.
Parajó que lle ten moito medo aos convenios, e que cabe esperar que o tema este ben
atado coa Deputación.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen sinala que non ten nada que
dicir.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do PP, D.
Eloy Gesto Beiroa.

O Sr. Gesto di que a adxudicación da piscina é moi importante porque os veciños levan
moito tempo esperando, tratándose polo tanto dunha boa nova para todos. Espera o
Sr. Gesto que a piscina estea rematada en sete meses. Di que o PP non pode ocultar
que o tempo de demora foi demasiado e que teme tamén pola empresa elexida, que
saiu ao non xustificar adecuadamente a empresa que ocupaba o primeiro lugar a baixa
temeraria. O Sr. Gesto opina que as instalacións deportivas precisan dun salto
cualitativo, sendo preciso un plan estratéxico e porse a traballar no tema. Remata o Sr.
Gesto invitando ao equipo de goberno para que se poña a traballar na xestión da
piscina para que unha vez finalizada se atope listo e non se demore máis o tema.

O Sr. alcalde aclara que os sete meses comezan coa sinatura da acta de
comprobación do replanteo.

O Sr. Sisto sinala que o Sr. Parajó ten razón en canto á perda de credibilidade dos
convenios co cambio do bipartito ao PP, aprendéndose co tema, polo que o convenio
da piscina está ben atado. O Sr. Sisto di que aproveitando todas esa loables
invitacións, non estaría mal que, no caso de que o PP non constrúa o centro de día en
Teo, lle devolva a finca ao Concello.
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que hai que partir de que a piscina é absolutamente necesaria, aínda que despois
haberá que ver como se artella a xestión para cubrir gastos, sendo preciso axilizar o
tema o máximo posible. Tratándose do cambio de goberno na Xunta di o Sr. Parajó que
se anda ben por un lado e por outro, e que a cada un lle doe no seu momento.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen sinala que non ten nada que
dicir.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Gesto, e di que se o BNG se ve incapaz de que a
Xunta lle devolva ao concello a finca, falen cos membros do grupo municipal do PP.
Referíndose ao concurso cabalar di o Sr. Gesto que se di que houbo que investir
200.000 € na piscina e tendo en conta que agora se aforra cabe esperar que esto sexa
tido en conta.

O Sr. alcalde explica que o rexeitamento da primeira empresa non foi a proposta do
equipo de goberno senón que se desprende dun cálculo técnico e un posicionamento
da mesa de contratación. Da conta de que a anualidade que queda eliminada, como
consecuencia da baixa, é a do 2012, non afectando á aportación do 2011, tal e como
se desprende do convenio. Explica o Sr. alcalde que se fai así por entender que é unha
forma de alixeirar o peso do concello, quedando en todo caso pendente a aportación da
anualidade 2011. Aclara o Sr. alcalde que isto non implica que na caixa forte existan
300.000,00 €, xa que nos orzamentos son estimacións de gastos e ingresos, e
existindo unha estimación de gastos, se non existen ingresos, non quere dicir que se
poidan gastar. Salienta o Sr. alcalde que políticamente queda bonito dicilo pero que hai
que entender o tema tal e como é dende o punto de vista orzamentario. Sinala o Sr.
alcalde que máis ala disto agradece ao Pleno o tono dos membros da Corporación, que
marca un punto de inflexión na Corporación, e di que lle toma a palabra e acepta o
ofrecemento do Sr. Gesto para que xestione ante a Xunta a devolución da parcela do
centro de día.

O Sr. Gesto pide que no caso de que así sexa se faga unha nota de prensa aos
medios.
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O Sr. alcalde di que non hai ningún problema.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos seus membros (9 BNG, 6 PP e 2 grupo mixto), acorda:
Primeiro.- Declarar válida a licitación, na que queda rexeitada a oferta presentada pola
empresa CONSTRUCCIONES Y VIALES KÚPULA S.L., porque no planing valorado
aportado pola empresa licitadora, dentro do programa de traballo e actuación
ambiental, figura un importe de execución que non se corresponde co orzamento de
licitación, de conformidade co establecido no apartado b) da cláusula 12.2.1.A, do
Prego de cláusulas administrativas.

Segundo.- Rexeitar a oferta realizada pola empresa CONSTRUCCIONES EN PIEDRA
SIGRAS, S.L. declarándoa desproporcionada ou anormal, de acordo co disposto no
artigo 136.4 da LCSP, por considerar que na documentación aportada polo licitador non
se xustifica a baixa ofertada de xeito suficiente e adecuado, e admitir a empresa
CONSLAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U., por considerar que xustifica
suficientemente a baixa ofertada, á vista do informe dos servizos técnicos municipais
de 19/07/2011.
Terceiro..- Excluír da clasificación á empresa CONSTRUCCIONES EN PIEDRA
SIGRAS, S.L., por estimar que a súa oferta non pode cumprirse como consecuencia da
baixa desproporcionada ou anormal, clasificando por orde decrecente as restantes
proposicións que queda establecida da seguinte forma:
1. MANUEL RODRÍGUEZ LEMA S.L.,.............................................. 78,68 puntos.
2. CONSLAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U.,.................. 76,41 puntos.
3. OGMIOS PROYECTO S.L., ............................................................72,92 puntos.
4. COPCISA S.A., ...............................................................................71,42 puntos.
5. UTE/XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L. – BELYPA
CONSTRUCCIONES S.L.,.............................................................. 67,50 puntos.
6. ANTALSIS S.L., ...............................................................................62,52puntos.
7. BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS S.L., ........................ 61,46 puntos.
8. AGRUPCONSA S.L., ..................................................................... 61,04 puntos.
9. TERRAUGA PROYECTOS Y OBRAS S.L., .................................. 60,12 puntos.
10. CONSTRUCCIONES PARAXE S.L, ............................................. 54,24 puntos.
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11. UTE/ AIN S.L – ATLÁNTICA S.L.,................................................. 52,22 puntos.
12. C. ALDASA S.L.U.,........................................................................ 51,45 puntos.
13. JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ CONSTRUCCIONES S.A., ......... 44,32 puntos.
14. CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L., ................................................ 44,19 puntos.
15. UTE/ CONSALPA-SARMIENTO, .................................................. 43,80 puntos.
16. CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L., ............................... 41,86 puntos.

Cuarto.- Requirir á empresa MANUEL RODRÍGUEZ LEMA S.L. para que presente, no
prazo de dez días hábiles contados dende o seguinte a aquel no que reciba o presente,
á documentación establecida na cláusula 16 do Prego de cláusulas administrativas que
rexen a contratación:
a) A documentación xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das
súas obrigas tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao órgano de
contratación para obter de forma directa a acreditación diso.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos
medios a que se refire o art. 84 da LCSP.
Quinto..- Nomear director da obra ao arquitecto municipal, D. Ignacio Soto González,
directores de execución aos arquitectos técnicos municipais D, Enrique Eijo Blanco e D,
Luís Javier Castro Martínez.
Sexto.- Facultar ao Alcalde para que continúe co procedemento de licitación, de
conformidade co establecido nos apartados 2, 3 e 4 do artigo 135. da LCSP, ata a
adxudicación do contrato, asi como para proceder a súa formalización.

9.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

DE

RECOÑECEMENTO

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2011.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 15/07/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 22/07/2011.

- 41 -

“PROPOSTA DE APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, no exercicio das
facultades que me atribúe a Lexislación vixente, propoño ao Pleno a adopción do
seguinte Acordo:
Ante a existencia de créditos pertencentes a exercicios anteriores, por facturas emitidas
a nome deste Concello pola prestación de servizos ou realización de obras e
subministros efectivamente recibidos.
Visto o informe de Intervención de data 15/07/2011, onde consta que en aplicación do
artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, o recoñecemento de obrigacións
correspondentes a exercicios anteriores que, por falta da preceptiva existencia de crédito
orzamentario axeitado e suficiente, non o foron naquel ao que correspondían, é
competencia do Pleno da Corporación, e que neste caso concreto é posible a súa
realización.
En atención ao exposto, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte
Acordo:
PRIMEIRO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 2/2011, por importe de
946.968,96 €, correspondentes a exercicios anteriores que se relacionan no Anexo I
adxunto ao expediente.
SEGUNDO.- Aplicar, con cargo ao Orzamento do exercicio 2011, os correspondentes
créditos, con cargo ás aplicacións orzamentarias que se detallan no Anexo I adxunto ao
expediente, nas que se realizou a correspondente retención.
Teo, 15 de xullo de 2011
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
O Sr. alcalde explica que se trata de dous recoñecementos, o de Aquaguest e o do
bonobus, xa que existindo consignación orzamentaria se non hai un recoñecemento
extraxudicial non se poden pagar e tratándose de Aquaguest o impago dou lugar á
conxelación do contrato de melloras. Sinala o Sr. alcalde que no recoñecemento van
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tamén outras dúas facturas relativas a bacheados e á coordinación da piscina
municipal.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
estar de acordo coa proposta, ao considerar que se se fixo o traballo as empresas
teñen que cobrar porque senón van a acabar cobrando nun Xulgado cos xuros
correspondentes.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que entende que se trata dunha
cuestión atrasada, pero que hai que ter en conta que o recoñecemento extraxudicial é
unha figura excepcional que pese a iso en Teo repítese todos os anos. Di a Sra. Lemus
que vendo as facturas, existirá outra a final de ano de Aquaguest polo que xa non se
trata dunha excepción. Remata a Sra. Lemus sinalando que cabe esperar que no 2012
se recolla consignación orzamentaria suficiente para evitar esta situación.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do PP, D.
José A. Vázquez Pallas.

O Sr. Pallas di non contar con suficiente información sobre o tema. Salienta que o tema
da auga é importante e di que espera que no ano 2012 non pase o mesmo.

O Sr. alcalde di que o plantexamento da Sra. Lemus é correcto e que dende o concello
inténtase facer un control, pero non se pode ocultar que o tema do recoñemento é un
tema estructural que únicamente se pode arranxar incrementando a consignación
orzamentaria, algo que, parcialmente se fixo este ano. Aclara o Sr. alcalde que a idea é
que se poida ir absorvendo ata eliminalo, non sendo para o BNG plato de gusto utlizar
a figura do recoñemento. Lembra o Sr. alcalde que as facturas do 2008 sometéronse a
Pleno media ducia de veces e non se aprobaron, non sendo posible polo tanto pagalas,
sen que iso teña nada que ver coa liquidez.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que se trata dun recoñecemento extraxudicial que se viña facendo todos os anos, pero
que os dous anos en que el foi concelleiro os membros do actual equipo de goberno
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nunca o apoiaron por iso despois o PP e o PSOE votaron en contra. Salienta que a
pesar diso él vai a votar a favor.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e aclara que o PSOE non votou en
contra do recoñemento extraxudicial polo que di o Sr. Parajó, senón por coherencia. Di
a Sra. Lemus que aínda entendendo o razonamento do Sr. alcalde non o comparte,
debéndose procurar consignar, no orzamento do 2012, o 80 ou 90 por cen da débeda.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, quen di que xa anunciou a abstención do seu
grupo e que en todo caso lle preocupa o tema que existe con Espina e Delfín e
pregunta se vai a existir un recoñemento extraxudicial ao respecto.

O Sr. alcalde di que o tema de Espina e Delfín quizáis o teña que explicar o Sr. Pallas
porque este concelleiro estaba no equipo de goberno cando se xenerou o problema. O
Sr. alcalde di que non se pode comprometer a consignar o 80 por cen, aínda que se
intentará ir eliminando a débeda. Aclara o Sr. alcalde acláralle ao Sr. Parajó que a
posición do BNG en canto aos recoñecementos extraxudiciais nunca condicionou o
pago da facturas, a diferenza do que ocorreu co PSOE e co PP, descoñecendo cal
sería a posición do BNG se o su voto condicionara o pago das facturas e a paralización
do contrato de melloras. Remata o Sr. alcalde sinalando que tratándose de Espina y
Delfín existe unha reclamación dunhas facturas.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (9 BNG e 1 grupo mixto/IN-TEO), un voto en contra (1 grupo
mixto/PSOE) e seis abstencións (6 PP) acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 2/2011, por
importe de 946.968,96 €, correspondentes a exercicios anteriores que se
relacionan no Anexo I adxunto ao expediente.
SEGUNDO.- Aplicar, con cargo ao Orzamento do exercicio 2011, os correspondentes créditos,
con cargo ás aplicacións orzamentarias que se detallan no Anexo I adxunto ao expediente, nas
que se realizou a correspondente retención.
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ANEXO 1
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2011

EXERCICIO

TERCEIRO

Nº
DATA
FACTURA FACTURA

2008

DONADO
CAMPOS,
S.L.

185

15/09/2008

2008

DONADO
CAMPOS,
S.L.

188

30/09/2008

2008

DONADO
CAMPOS,
S.L.

205

15/10/2008

2008

DONADO
CAMPOS,
S.L.

216

27/10/2008

2008

DONADO
CAMPOS,
S.L.

238

10/11/2008

2008

DONADO
CAMPOS,
S.L.

245

19/11/2008

2008

DONADO
CAMPOS,
S.L.

257

28/11/2008

CONCEPTO
Importe dos
billetes bonobús
correspondentes
á primeira
quincena de
setembro
Importe dos
billetes bonobús
correspondentes
á primeira
quincena de
setembro
Importe dos
billetes bonobús
correspondentes
á primeira
quincena de
outubro
Importe dos
billetes bonobús
correspondentes
á segunda
quincena de
outubro
Importe dos
billetes bonobús
correspondentes
á primeira
quincena de
novembro
Importe dos
billetes bonobús
correspondentes
á segunda
quincena de
novembro
Importe dos
billetes bonobús
correspondentes
á segunda
quincena de
novembro
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IMPORTE

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
EXERCICIO
VIXENTE

949,20 €

230/223.00

1.078,00 €

230/223.00

1.185,80 €

230/223.00

879,20 €

230/223.00

886,20 €

230/223.00

715,40 €

230/223.00

798,00 €

230/223.00

2008

DONADO
CAMPOS,
S.L.

280

2008

DONADO
CAMPOS,
S.L.

291

Importe dos
billetes bonobús
15/12/2008 correspondentes
á primeira
quincena de
decembro
Importe dos
billetes bonobús
28/12/2008 correspondentes
á segunda
quincena de
decembro

TERCEIRO

Nº
DATA
FACTURA FACTURA

2008

CASTROMIL,
S.A.

K/9

2008

CASTROMIL,
S.A.

K/15

CONCEPTO

Talonarios de
bonos de
transporte do
programa
05/11/2008 terceira idade
(60 talonarios de
20 viaxes
PonteveaSantiago)
Talonarios de
bonos de
transporte do
programa
terceira idade
14/11/2008
(20 talonarios de
20 viaxes
Faramello.
EspiñoSantiago)

TERCEIRO

2008

AUTOBUSES
URBANOS
DE LUGO,
S.A. Y TRAP,
S.A., U.T.E

Nº
DATA
FACTURA FACTURA

304

CONCEPTO

Importe recarga
de 37 tarxetas
31/12/2008 ordinarias con
24 viaxes en
cada unha delas

TERCEIRO

230/223.00

IMPORTE

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
EXERCICIO
VIXENTE

1.296,00 €

230/223.00

400,00 €

230/223.00

IMPORTE

488,40 €

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
EXERCICIO
VIXENTE

230/223.00

488,40 €

TOTAL
EXERCICIO

744,80 €

1.696,00 €

TOTAL
EXERCICIO

230/223.00

8.129,80 €

TOTAL
EXERCICIO

893,20 €

Nº
DATA
FACTURA FACTURA
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CONCEPTO

IMPORTE

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
EXERCICIO
VIXENTE

2008

EMPRESA
SEOANE,
S.L.

322/08

31/08/2008

2008

EMPRESA
SEOANE,
S.L.

368/08

30/09/2008

2008

EMPRESA
SEOANE,
S.L.

395/08

31/10/2008

2008

EMPRESA
SEOANE,
S.L.

480/08

30/11/2008

2008

EMPRESA
SEOANE,
S.L.

513/08

31/12/2008

Importe 80%
billetes bonobús recibidos
nesa empresa
durante o mes
de agosto
Importe 80%
billetes bonobús 3ª idade
recibidos nesa
empresa
durante o mes
de setembro
Importe 80%
billetes bonobús 3ª idade
recibidos nesa
empresa
durante o mes
de outubro
Importe 80%
billetes bonobús 3ª idade
recibidos nesa
empresa
durante o mes
de novembro
Importe 80%
billetes bonobús 3ª idade
recibidos nesa
empresa
durante o mes
de decembro

TOTAL

439,48 €

230/223.00

402,01 €

230/223.00

410,88 €

230/223.00

334,48 €

230/223.00

209,44 €

230/223.00

1.796,29 €

Nº
DATA
FACTURA FACTURA

CONCEPTO

IMPORTE

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
EXERCICIO
VIXENTE

EXERCICIO

TERCEIRO

2008

HEDEGASA,
S.L.

93/08

04/09/2008

Billetes de
pensionistas
xullo 2008

2.128,00 €

230/223.00

2008

HEDEGASA,
S.L.

97/08

04/09/2008

Billetes de
pensionistas
agosto 2008

2.128,00 €

230/223.00

2008

HEDEGASA,
S.L.

104/08

03/10/2008

Billetes de
pensionistas
setembro 2008

2.324,00 €

230/223.00

2008

HEDEGASA,
S.L.

109/08

03/11/2008

Billetes de
pensionistas
outubro 2008

2.896,00 €

230/223.00

2008

HEDEGASA,
S.L.

135/08

10/12/2008

Billetes de
pensionistas
novembro 2008

2.896,00 €

230/223.00

12.372,00 €

TOTAL
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EXERCICIO

2009

TERCEIRO

Patricia
Armada
Iglesias

Nº
DATA
FACTURA FACTURA

22/2009

CONCEPTO

2ª certificación
de honorarios de
coordinación de
22/12/2009
execución
dunha piscina
municipal
cuberta en Teo

EXERCICIO

TERCEIRO

Nº
DATA
FACTURA FACTURA

2008

AQUAGEST
S.A.

234-8/9 F 06/04/2009

AQUAGEST
S.A.

234-9/9 F 06/04/2009

AQUAGEST
S.A.

234-12/9
F

27/05/2009

AQUAGEST
S.A.

234-13/9
F

27/05/2009

AQUAGEST
S.A.

234-34/9
F

19/10/2009

AQUAGEST
S.A.

234-35/9
F

19/10/2009

AQUAGEST
S.A.

234-37/9
F

27/11/2009

AQUAGEST
S.A.

234-38/9
F

2009

2009

2009

2009

2009

2009

CONCEPTO

facturación auga
potable 4º
trimestre 2008

140.483,22 €

facturación auga
depurada 4º
trimestre 2008

75.602,24 €

facturación auga
potable
1ºtrimestre 2009

137.505,03 €

facturación auga
depurada
1ºtrimestre 2009

75.628,52 €

facturación auga
potable 2º
trimestre 2009

152.049,97 €

facturación auga
depurada 2º
trimestre 2009

80.907,52 €

facturación auga
potable 3º
trimestre 2009
facturación
auga depurada
27/11/2009
3º trimestre
2009

TERCEIRO

2010

MARTINEZ
MONTES E
HIJOS, S.L.

Nº
DATA
FACTURA FACTURA

080/10

151/227.06

IMPORTE

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
EXERCICIO
VIXENTE

161/227.99

161/227.99

161/227.99

161/227.99

161/227.99

161/227.99
165.374,51 €
161/227.99
86.332,56 €
161/227.99
913.883,57 €

TOTAL
EXERCICIO

820,12 €

820,12 €

TOTAL

2008

IMPORTE

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
EXERCICIO
VIXENTE

15/07/2010

CONCEPTO
Reforma das
aceras de
acceso ao
Colexio de Os
Tilos

IMPORTE

7.782,78 €

TOTAL

7.782,78 €

TOTAL RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE

946.968,96 €
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APLICACIÓN
ORZAMENTARIA
EXERCICIO
VIXENTE

320/622.01

CRÉDITOS 2/2011

10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DE
TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS EDUCATIVOS E
DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL.
O Sr. alcalde explica que él vai facer unha defensa xenérica dos asuntos incluídos nos
catro puntos seguintes da orde do día. Salienta que hai que ter en conta que no ano
2007 se partiu de cero na carga impositivas dos servizos prestados, de xeito que se
foron introducindo taxas como forma de seguir mantendo e mellorando os servizos.
Actualmente se segue estando moi por debaixo da media da comarca, tratándose pois
dunha carga impositiva baixa, non sendo posible equipararse ao resto dos concellos
como consecuencia dese punto cero de partida. Remata o Sr. alcalde referíndose ás
exencións contempladas con un criterio redistributivo, como elemento corrector de
xustiza social. O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de servizos de benestar
social e igualdade, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

O Sr. Iglesias da conta da proposta de 19/07/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos, tras a emenda do BNG de modificación do artigo 8 da ordenanza
incorporada á proposta, quedando a mesma redactada segundo se recolle a
continuación.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
ASUNTO: EXPEDIENTE DE IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DA TAXA POLA
PRESTACIÓN

DE

SERVIZOS

COMPLEMENTARIOS

EDUCATIVOS

E

DE

CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL
De conformidade co disposto no art. 20 en relación cos art. 15 a 19 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), proponse ao PLENO:
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PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a imposición da taxa pola prestación de
servizos complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral e a
Ordenanza fiscal reguladora da mesma, coa redacción que de seguido se recolle:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS
COMPLEMENTARIOS EDUCATIVOS E DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E
LABORAL
ARTIGO 1.– FUNDAMENTO LEGAL.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución 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, en relación co artigo 20 do Real Decreto
lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das Facendas locais, o Concello de Teo establece a taxa pola prestación de
servizos de Diverteo, nas distintas edicións e Verán Animado.
ARTIGO 2.- FEITO IMPOÑIBLE.
Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación dos servizos establecidos nos
seguintes programas:
• Diverteo, nas súas edicións de primavera, verán e Nadal, que se define como
un servizo público que pretende facilitar aos cidadáns de Teo a conciliación da
vida laboral e familiar,

dirixido a nenos/as de 3 a 12 anos de idade,

empadroados no concello de Teo e que se desenvolven nas vacacións
escolares de primavera, xuño, setembro e Nadal, contribuíndo á educación e á
ocupación do tempo libre.
• Verán animado que comprende unha serie de actividades de lecer dirixidos a
nenos/as a desenvolver nos meses de verán, dependendo a súa duración e
programación da planificación anual que desta actividade se faga.
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ARTIGO 3.– SUXEITOS PASIVOS
Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas que resulten
beneficiadas ou afectadas pola actividade administrativa ou servizo que constitúe o
feito impoñible desta taxa.
Tendo en conta que os/as usuarios/as do servizo gravado por esta taxa son menores
de idade e que, polo tanto, non teñen capacidade de obrar, actuarán no seu nome, cos
efectos previstos na Lei Xeral Tributaria, os seus pais, nais, titores ou calquera outro
representante legal.
ARTIGO 4.– COTA TRIBUTARIA
De acordo coas frecuencias de utilización do servizo, distínguense as seguintes contías
da taxa:
Por cada día de asistencia a calquera das actividades sinaladas cobrarase 3 € día, e en
aquelas que habendo servizo de comedor se fixera uso do mesmo, incrementase a
cota en 3.50 €.
ARTIGO 5.– DEVENGO
A obriga de pagamento para os/as usuarios/as

nace cando se produza a

correspondente formalización da inscrición na activade, con efectos a partires do día
solicitado na matrícula como data de inicio do servizo.
ARTIGO 6.– EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
A solicitude de exencións de taxas deberá facerse por escrito no momento de
formalizar a inscrición no servizo, agás cambios que se produzan con posterioridade.
No caso de solicitudes posteriores de exencións de taxas que sexan admitidas e
tramitadas polo concello e de resolverse favorablemente, a bonificación ou exención
terá efectos a partir da data da solicitude de bonificación.
Darán dereito a exención total nas taxas:
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• Casos de emerxencia social acreditados polos servizos sociais do Concello de
Teo, mediante informe social, no que se faga constar a dificultade económica
de acceso a este servizo.
• Unidades familiares cunha renda per cápita igual ou inferior ao 25% do IPREM
anual*. (*) IPREM anual: indicador público de renda de efectos múltiples.
Terase en conta o IPREM anual do exercicio ao que corresponda a
declaración do IRPF.
• Cando todos os membros adultos da unidade familiar se atopen en situación de
desemprego.
Darán dereito a unha bonificación do 50% nas taxas:
● Familia numerosa de categoría especial, segundo a súa definición
contemplada na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.
● Unidades familiares cunha renda per cápita igual ou inferior ao 50% do IPREM
anual. (*) IPREM anual: indicador público de renda de efectos múltiples. Terase
en conta o IPREM anual do exercicio ao que corresponda a declaración do
IRPF.
Darán dereito a unha bonificación do 20% nas taxas:
● Familia numerosa de categoría xeral, segundo a súa definición contemplada
na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.
•

Nenos ou nenas cunha discapacidade recoñecida como mínimo do 33% .

As anteriores bonificacións non son acumulables, de xeito que os usuarios/as tan só
poderán acollerse a aquela que lles resulta máis beneficiosa.
ARTIGO 7.- DOCUMENTACIÓN
As persoas que desexen acollerse ás exencións recollidas nos anteriores apartados
deberán achegar xunto coa correspondente solicitude a documentación que a
continuación se relaciona:
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1. Familia numerosa: copia cotexada do libro de familia e título acreditativo de familia
numerosa.
2. Unidades familiares cunha renda per cápita inferior ao 25 ou 50% do IPREM anual:
fotocopia das declaracións do IRPF do exercicio anterior e todos os membros maiores
de idade que compoñan a unidade familiar. No caso de que calquera dos integrantes
da familia non formulasen declaración de IRPF, deberá presentarse certificado de
retencións expedidos pola empresa ou copias compulsadas das nóminas, e
subsidiariamente, declaración xurada de ingresos presentada polo membro computable
da unidade familiar, sen prexuízo de achegarse ou autorizar a certificación
Correspondente da AEAT.
3. Nos supostos de separación, divorcio ou ruptura do vínculo non matrimonial, copia
da sentenza xudicial que determine a mesma, baixa no correspondente rexistro de
parellas de feito e convenio regulador onde conste a custodia do menor.
4. Informe de servizos sociais para o caso de solicitar a bonificación total por situación
de emerxencia social.
5. No suposto de desemprego de todos os compoñentes adultos da unidade familiar,
demostrarase mediante informe de vida laboral expedido polo INSS, xunto co
certificado de empadroamento.
Poderá esixirse en calquera momento a ampliación da documentación acreditativa das
diferentes circunstancias que puntúan no baremo de exención das taxas.
A omisión, falsidade dos datos o dos documentos achegados serán causa de
denegación,

con

independencia

da

incoación

do

correspondente

expediente

sancionador.
ARTIGO 8.- NORMAS DE XESTIÓN
Para a participación nas actividades os interesados e interesadas deberan presentar
instancia

no Rexistro Xeral do Concello, segundo modelo oficial facilitado coa

convocatoria de cada actividade. No momento no que se elabore a relación de
admitidos tamén se resolverán as solicitudes de exención e bonificación da taxa. No
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caso de que se

comprobara a congruencia destas solicitudes informáraselle ao

solicitante o importe que debe abonar. Ás persoas que non se lle estimasen estas
solicitudes confirmáraselle o importe que lles corresponde.
Todas as persoas admitidas deberan facer efectivo o ingreso correspondente mediante
abono en conta a nome do Concello de Teo na entidade financeira correspondente, e
deberan presentar o xustificante do mesmo nas dependencias municipais sinaladas ao
efecto.
Cando por causas non imputables á persoa obrigada ao pago do prezo da actividade,
esta non se desenvolva, procederase á devolución do importe correspondente
ARTIGO 9.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En todo o referente a infraccións e sancións, será de aplicación a Lei 58/2003, de 17 de
decembro, Xeral Tributaria, en concreto os artigos 183 e seguintes, e as disposicións
que a desenvolven.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
A presente Ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno deste Concello en sesión celebrada
o día 28 de xullo de 2011, entrará en vigor no momento da súa publicación íntegra no
Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación expresa.
SEGUNDO.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do acordo de aprobación provisional da imposición e ordenación da taxa a
través da correspondente Ordenanza fiscal, no taboleiro de anuncios deste Concello e
no Boletín Oficial da Provincia, así como nun xornal dos de maior difusión da provincia,
por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e
presentar as reclamacións que estimen oportunas.
TERCEIRO.- Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao
expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base ao
artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
CUARTO.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, o acordo definitivo de
imposición e ordenación

da taxa pola prestación de servizos complementarios

educativos e de conciliación da vida familiar e laboral, inserindo o texto íntegro da
Ordenanza reguladora da mesma”.
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O Sr. Iglesias explica que ata o de agora non existía ordenanza fiscal e se aplicaba a
de actividades culturais e deportivas. Opina que estes servizos complementarios teñen
unha entidade propia e características singulares polo que precisan dunha regulación
diferente. Salienta o Sr. Iglesias que a sociedade teense ten as súas características e
particularidades e hai moitas parellas de aluvión, onde as redes familiares non poden
prestar un apoio excesivo, polo que as medidas de conciliación son fundamentais tanto
nas vacacións como no verán. Di o Sr. Iglesias que se busca máis corresponsabilidade
e facilitar o acceso aos que precisen o servizo. Refírese o concelleiro do BNG ás
exencións e bonificacións recollidas e salienta que se busca un servizo de calidade e a
redistrubición dos custos en función dos obxectivos deste tipo de servizos.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non está de acordo coa taxa, aínda que existan exencións, porque se trata dun
tema delicado tal e como están as cousas nestes momentos. Opina que se está
fomentando que non existan matrimonios nin rapaces. Remata o Sr. Parajó reiterando
que está a favor do regulamento e en contra da taxa.

O Sr. alcalde explica que nesta caso non hai regulamento.

O Sr. Parajó di que vai a votar en contra.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen opina que o feito de suxeitar
este tipo de actividades a unha taxa e unha forma de valoralas.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra á concelleira do PP, D.ª
Carmen Leborán Guldrís.

A Sra. Leborán manifesta o apoio do seu grupo, engadindo que lles parece unha
actividade positiva que axuda ás familias. Remata a Sra. Leborán instando ao BNG
para que valore a posibilidade de prolongar o verán animado no mes de agosto.

- 55 -

O concelleiro do BNG, Sr. Iglesias, di estar totalmente de acordo coa proposta da Sra.
Leborán e sinala que haberá que mirar como se fai, xa que canto máis se poida
extender mellor.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e
a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, sinalan que non teñen nada máis que dicir,
anunciando a concelleira do PP, Sra. Leborán, o voto a favor do seu grupo.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dezaseis votos a favor (9 BNG, 6 PP e 1 grupo mixto/PSOE) e unha abstención (1
grupo mixto/IN-TEO), acorda:

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a imposición da taxa pola prestación de
servizos complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral
e a Ordenanza fiscal reguladora da mesma, coa redacción que de seguido se
recolle:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS
COMPLEMENTARIOS EDUCATIVOS E DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E
LABORAL
ARTIGO 1.– FUNDAMENTO LEGAL.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución 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, en relación co artigo 20 do Real Decreto
lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das Facendas locais, o Concello de Teo establece a taxa pola prestación de
servizos de Diverteo, nas distintas edicións e Verán Animado.
ARTIGO 2.- FEITO IMPOÑIBLE.
Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación dos servizos establecidos nos
seguintes programas:
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• Diverteo, nas súas edicións de primavera, verán e Nadal, que se define como
un servizo público que pretende facilitar aos cidadáns de Teo a conciliación da
vida laboral e familiar,

dirixido a nenos/as de 3 a 12 anos de idade,

empadroados no concello de Teo e que se desenvolven nas vacacións
escolares de primavera, xuño, setembro e Nadal, contribuíndo á educación e á
ocupación do tempo libre.
• Verán animado que comprende unha serie de actividades de lecer dirixidos a
nenos/as a desenvolver nos meses de verán, dependendo a súa duración e
programación da planificación anual que desta actividade se faga.
ARTIGO 3.– SUXEITOS PASIVOS
Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas que resulten
beneficiadas ou afectadas pola actividade administrativa ou servizo que constitúe o
feito impoñible desta taxa.
Tendo en conta que os/as usuarios/as do servizo gravado por esta taxa son menores
de idade e que, polo tanto, non teñen capacidade de obrar, actuarán no seu nome, cos
efectos previstos na Lei Xeral Tributaria, os seus pais, nais, titores ou calquera outro
representante legal.
ARTIGO 4.– COTA TRIBUTARIA
De acordo coas frecuencias de utilización do servizo, distínguense as seguintes contías
da taxa:
Por cada día de asistencia a calquera das actividades sinaladas cobrarase 3 € día, e en
aquelas que habendo servizo de comedor se fixera uso do mesmo, incrementase a
cota en 3.50 €.
ARTIGO 5.– DEVENGO
A obriga de pagamento para os/as usuarios/as

nace cando se produza a

correspondente formalización da inscrición na activade, con efectos a partires do día
solicitado na matrícula como data de inicio do servizo.
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ARTIGO 6.– EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
A solicitude de exencións de taxas deberá facerse por escrito no momento de
formalizar a inscrición no servizo, agás cambios que se produzan con posterioridade.
No caso de solicitudes posteriores de exencións de taxas que sexan admitidas e
tramitadas polo concello e de resolverse favorablemente, a bonificación ou exención
terá efectos a partir da data da solicitude de bonificación.
Darán dereito a exención total nas taxas:
• Casos de emerxencia social acreditados polos servizos sociais do Concello de
Teo, mediante informe social, no que se faga constar a dificultade económica
de acceso a este servizo.
• Unidades familiares cunha renda per cápita igual ou inferior ao 25% do IPREM
anual*. (*) IPREM anual: indicador público de renda de efectos múltiples.
Terase en conta o IPREM anual do exercicio ao que corresponda a
declaración do IRPF.
• Cando todos os membros adultos da unidade familiar se atopen en situación de
desemprego.
Darán dereito a unha bonificación do 50% nas taxas:
● Familia numerosa de categoría especial, segundo a súa definición
contemplada na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.
● Unidades familiares cunha renda per cápita igual ou inferior ao 50% do IPREM
anual. (*) IPREM anual: indicador público de renda de efectos múltiples. Terase
en conta o IPREM anual do exercicio ao que corresponda a declaración do
IRPF.
Darán dereito a unha bonificación do 20% nas taxas:
● Familia numerosa de categoría xeral, segundo a súa definición contemplada
na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.
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•

Nenos ou nenas cunha discapacidade recoñecida como mínimo do 33% .

As anteriores bonificacións non son acumulables, de xeito que os usuarios/as tan só
poderán acollerse a aquela que lles resulta máis beneficiosa.
ARTIGO 7.- DOCUMENTACIÓN
As persoas que desexen acollerse ás exencións recollidas nos anteriores apartados
deberán achegar xunto coa correspondente solicitude a documentación que a
continuación se relaciona:
1. Familia numerosa: copia cotexada do libro de familia e título acreditativo de familia
numerosa.
2. Unidades familiares cunha renda per cápita inferior ao 25 ou 50% do IPREM anual:
fotocopia das declaracións do IRPF do exercicio anterior e todos os membros maiores
de idade que compoñan a unidade familiar. No caso de que calquera dos integrantes
da familia non formulasen declaración de IRPF, deberá presentarse certificado de
retencións expedidos pola empresa ou copias compulsadas das nóminas, e
subsidiariamente, declaración xurada de ingresos presentada polo membro computable
da unidade familiar, sen prexuízo de achegarse ou autorizar a certificación
Correspondente da AEAT.
3. Nos supostos de separación, divorcio ou ruptura do vínculo non matrimonial, copia
da sentenza xudicial que determine a mesma, baixa no correspondente rexistro de
parellas de feito e convenio regulador onde conste a custodia do menor.
4. Informe de servizos sociais para o caso de solicitar a bonificación total por situación
de emerxencia social.
5. No suposto de desemprego de todos os compoñentes adultos da unidade familiar,
demostrarase mediante informe de vida laboral expedido polo INSS, xunto co
certificado de empadroamento.
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Poderá esixirse en calquera momento a ampliación da documentación acreditativa das
diferentes circunstancias que puntúan no baremo de exención das taxas.
A omisión, falsidade dos datos o dos documentos achegados serán causa de
denegación,

con

independencia

da

incoación

do

correspondente

expediente

sancionador.
ARTIGO 8.- NORMAS DE XESTIÓN
Para a participación nas actividades os interesados e interesadas deberan presentar
instancia

no Rexistro Xeral do Concello, segundo modelo oficial facilitado coa

convocatoria de cada actividade. No momento no que se elabore a relación de
admitidos tamén se resolverán as solicitudes de exención e bonificación da taxa. No
caso de que se

comprobara a congruencia destas solicitudes informáraselle ao

solicitante o importe que debe abonar. Ás persoas que non se lle estimasen estas
solicitudes confirmáraselle o importe que lles corresponde.
Todas as persoas admitidas deberan facer efectivo o ingreso correspondente mediante
abono en conta a nome do Concello de Teo na entidade financeira correspondente, e
deberan presentar o xustificante do mesmo nas dependencias municipais sinaladas ao
efecto.
Cando por causas non imputables á persoa obrigada ao pago do prezo da actividade,
esta non se desenvolva, procederase á devolución do importe correspondente
ARTIGO 9.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En todo o referente a infraccións e sancións, será de aplicación a Lei 58/2003, de 17 de
decembro, Xeral Tributaria, en concreto os artigos 183 e seguintes, e as disposicións
que a desenvolven.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
A presente Ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno deste Concello en sesión celebrada
o día 28 de xullo de 2011, entrará en vigor no momento da súa publicación íntegra no
Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación expresa.
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SEGUNDO.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do acordo de aprobación provisional da imposición e ordenación da
taxa a través da correspondente Ordenanza fiscal, no taboleiro de anuncios deste
Concello e no Boletín Oficial da Provincia, así como nun xornal dos de maior
difusión da provincia,

por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os

interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen
oportunas.

TERCEIRO.- Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao
expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base
ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

CUARTO.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, o acordo definitivo de
imposición e ordenación da taxa pola prestación de servizos complementarios
educativos e de conciliación da vida familiar e laboral, inserindo o texto íntegro
da Ordenanza reguladora da mesma.

11.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE IMPOSICIÓN E REGULACIÓN DA
TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO
CIVIL.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 15/07/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 22/07/2011.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
ASUNTO: EXPEDIENTE DE IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DA TAXA POLA
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL
De conformidade co disposto no art. 20 en relación cos art. 15 a 19 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), proponse ao PLENO:
- 61 -

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a imposición da taxa pola prestación do servizo
de celebración de matrimonio civil e a Ordenanza fiscal reguladora da mesma, coa
redacción que de seguido se recolle:
“ORDENANZA FISCAL PARA A REGULACIÓN DA TAXA POR PRESTACIÓN DO
SERVIZO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL
Artigo 1.- Fundamento e Natureza
En uso das facultades concedidas polos artigos 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, en relación co artigo 20 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais, o Concello de Teo
establece a Taxa pola celebración de Matrimonios Civís, que se rexerá pola presente
Ordenanza, cuxas normas atenden ao previsto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de
5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas
Locais.
Artigo 2.- Feito Impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa, a actividade administrativa desenvolvida con motivo
da celebración de matrimonios civís diante da Alcaldía-Presidencia, ou autoridade en
quen delegue, que sexan solicitadas de conformidade co previsto na lexislación
vixente.
Artigo 3.- Suxeitos Pasivos
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas que soliciten a prestación do
servizo de celebración de matrimonio civil.
Artigo 4.- Beneficios Fiscais
Non serán de aplicación exencións na exacción da presente taxa.
Artigo 5.- Cotas Tributarias
As taxas que rexerán o gravame da celebración de matrimonios civís, son as que de
seguido se sinalan:
•

Por cada matrimonio no que alomenos un dos contraíntes figure inscrito no
padrón municipal de Teo, a taxa será de 60 euros.

•

Por cada matrimonio no que ningún dos contraíntes figure inscrito no padrón
municipal de Teo, a taxa será de 120 euros.
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Artigo 6.- Devengo
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír no momento no que se presente diante
da Administración Municipal a solicitude de celebración de matrimonio civil.
Artigo 7.- Declaración e Ingreso
A taxa exixirase en réxime de autoliquidación, facultándose á Alcaldía para a
aprobación do modelo de ingreso correspondente, se se estimase oportuno.
A tal efecto, xunto coa presentación da solicitude para a determinación da data, hora e
lugar de celebración do matrimonio civil, deberase adxuntar copia da autoliquidación
coa que acreditarán o ingreso previo do importe correspondente, que será abonado nas
contas bancarias do concello previamente á celebración do matrimonio civil e non se
accederá á realización do mesmo sen que se acredite o pago da Taxa e se dispoña da
autorización do uso das dependencias municipais por parte do órgano competente,
que, a estes efectos será a alcaldía.
Artigo 8.- Devolucións
1. Os suxeitos pasivos terán dereito á devolución da taxa cando o matrimonio non
poidera celebrarse por causa imputable ao Concello, sempre que se teña
acreditado o pago previo da mesma. A estes efectos entenderase causa
imputable ao Concello a orixinada exclusivamente por vontade municipal que
non veña motivada, promovida, ocasionada ou provocada por actuacións, feitos,
obras, conductas ou comportamentos dos interesados.
2. Igualmente, os suxeitos pasivos terán dereito á devolución do 50 por cento do
importe da taxa cando a cerimonia do matrimonio civil non se poidera celebrar
por causa imputable aos mesmos, sempre que esta circunstancia sexa
previamente comunicada ao Concello con unha anticipación mínima de 48 horas
do día fixado para a celebración do matrimonio, por calquera medio que permita
ter constancia da súa recepción no concello.

Disposición Transitoria
A presente Ordenanza non será de aplicación na celebración de matrimonios civís
naqueles casos nos que a solicitude do mesmo teña data anterior á de entrada en vigor
da presente ordenanza.
Disposición Final Única
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A presente Ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno deste Concello en sesión celebrada
o día 28 de xullo de 2011, entrará en vigor no momento da súa publicación íntegra no
Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación expresa.
Teo, 15 de xullo de 2011
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

SEGUNDO.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do acordo de aprobación provisional da imposición e ordenación da taxa a
través da correspondente Ordenanza fiscal, na páxina web deste Concello e no Boletín
Oficial da Provincia, así como nun xornal dos de maior difusión na provincia, por prazo
de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e presentar
as reclamacións que estimen oportunas.
TERCEIRO.- Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao
expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base ao
artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
CUARTO.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, o acordo definitivo de
imposición e ordenación

da taxa pola prestación do servizo de celebración de

matrimonio civil, inserindo o texto íntegro da Ordenanza reguladora da mesma.
Teo, 15 de xullo de 2011
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Sendo as vinte e unha horas e seis minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro do
BNG, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
O Sr. alcalde refírese á aportación da Sra. Lemus nas Comisiónd informativas, en canto
á utilización do dominio público, e sinala que con esta ordenanza buscouse un
mimetismo coas dos concellos da comarca.
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Sendo as vinte e unha horas e sete minutos sae do Salón de Plenos a concelleira do
BNG, D.ª Mª. Carmen Álvarez Garea.
Salienta o Sr. alcalde que con esta ordenanza non existe afan recadatorio, como
demostra o feito de que posiblemente é a que menor impacto ten.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
estar a favor de que se cobre cando se fai fora do concello, non noutro caso, porque en
Teo non hai as instalacions que teñen outros concellos e nos que polo tanto parece
lóxico cobrar, non sendo lóxico que se faga o mesmo en Teo.

Sendo as vinte e unha horas e dez minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro do
BNG, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que entende que a taxa so se
pode cobrar se hai un aproveitamento especial do dominio público, se non non, non
debéndose tampouco cobrar aos que estean empadronados en Teo. Remata a Sra.
Lemus sinalando que se non é con afan recadatario, a ordenanza se establece por
mimetismo con outros concellos e que segue sen entender a finalidade da mesma.

Sendo as vinte e unha horas e once minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do
BNG, D.ª Mª. Carmen Álvarez Garea.
Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia o voto a favor do seu grupo.

O Sr. alcalde lembra que cando se aprobou a ordenanza das compulsas actúou como
medida disuasoria, non con finalidade recadatoria, así hai que ter en conta como na
ordenanza a tratar o resto dos concellos teñen prezos máis elevados.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
reitera o seu voto en contra e a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, reitera que
segue sen entender a ordenanza e menos o carácter disuadorio.

O Sr. alcalde aclara que sería disuasorio do abuso.
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O Sr. Guerra anuncia o voto a favor do seu grupo.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
quince votos a favor (9 BNG e 6 PP) e dous votos en contra (2 grupo mixto),
acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a imposición da taxa pola prestación do
servizo de celebración de matrimonio civil e a Ordenanza fiscal reguladora da
mesma, coa redacción que de seguido se recolle:

“ORDENANZA FISCAL PARA A REGULACIÓN DA TAXA POR PRESTACIÓN DO
SERVIZO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

Artigo 1.- Fundamento e Natureza
En uso das facultades concedidas polos artigos 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, en relación co artigo 20 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais, o Concello de Teo
establece a Taxa pola celebración de Matrimonios Civís, que se rexerá pola presente
Ordenanza, cuxas normas atenden ao previsto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de
5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas
Locais.
Artigo 2.- Feito Impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa, a actividade administrativa desenvolvida con motivo
da celebración de matrimonios civís diante da Alcaldía-Presidencia, ou autoridade en
quen delegue, que sexan solicitadas de conformidade co previsto na lexislación
vixente.
Artigo 3.- Suxeitos Pasivos
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas que soliciten a prestación do
servizo de celebración de matrimonio civil.
Artigo 4.- Beneficios Fiscais
Non serán de aplicación exencións na exacción da presente taxa.
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Artigo 5.- Cotas Tributarias
As taxas que rexerán o gravame da celebración de matrimonios civís, son as que de
seguido se sinalan:
•

Por cada matrimonio no que alomenos un dos contraíntes figure inscrito no
padrón municipal de Teo, a taxa será de 60 euros.

•

Por cada matrimonio no que ningún dos contraíntes figure inscrito no padrón
municipal de Teo, a taxa será de 120 euros.

Artigo 6.- Devengo
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír no momento no que se presente diante
da Administración Municipal a solicitude de celebración de matrimonio civil.
Artigo 7.- Declaración e Ingreso
A taxa exixirase en réxime de autoliquidación, facultándose á Alcaldía para a
aprobación do modelo de ingreso correspondente, se se estimase oportuno.
A tal efecto, xunto coa presentación da solicitude para a determinación da data, hora e
lugar de celebración do matrimonio civil, deberase adxuntar copia da autoliquidación
coa que acreditarán o ingreso previo do importe correspondente, que será abonado nas
contas bancarias do concello previamente á celebración do matrimonio civil e non se
accederá á realización do mesmo sen que se acredite o pago da Taxa e se dispoña da
autorización do uso das dependencias municipais por parte do órgano competente,
que, a estes efectos será a alcaldía.
Artigo 8.- Devolucións
3. Os suxeitos pasivos terán dereito á devolución da taxa cando o matrimonio non
poidera celebrarse por causa imputable ao Concello, sempre que se teña
acreditado o pago previo da mesma. A estes efectos entenderase causa
imputable ao Concello a orixinada exclusivamente por vontade municipal que
non veña motivada, promovida, ocasionada ou provocada por actuacións, feitos,
obras, conductas ou comportamentos dos interesados.
4. Igualmente, os suxeitos pasivos terán dereito á devolución do 50 por cento do
importe da taxa cando a cerimonia do matrimonio civil non se poidera celebrar
por causa imputable aos mesmos, sempre que esta circunstancia sexa
previamente comunicada ao Concello con unha anticipación mínima de 48 horas
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do día fixado para a celebración do matrimonio, por calquera medio que permita
ter constancia da súa recepción no concello.

Disposición Transitoria
A presente Ordenanza non será de aplicación na celebración de matrimonios civís
naqueles casos nos que a solicitude do mesmo teña data anterior á de entrada en vigor
da presente ordenanza.
Disposición Final Única
A presente Ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno deste Concello en sesión celebrada
o día 28 de xullo de 2011, entrará en vigor no momento da súa publicación íntegra no
Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación expresa.
Teo, 15 de xullo de 2011
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

SEGUNDO.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do acordo de aprobación provisional da imposición e ordenación da
taxa a través da correspondente Ordenanza fiscal, na páxina web deste Concello
e no Boletín Oficial da Provincia, así como nun xornal dos de maior difusión na
provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados
poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

TERCEIRO.- Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao
expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base
ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

CUARTO.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, o acordo definitivo de
imposición e ordenación da taxa pola prestación do servizo de celebración de
matrimonio civil, inserindo o texto íntegro da Ordenanza reguladora da mesma.
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12.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURAIS E DEPORTIVAS.
O Sr. alcalde cede a palabra a concelleira de cultura, patrimonio e normalización
lingüística, D.ª María do Carme Hermida Gulías.

A Sra. Hermida da conta da proposta de 15/07/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
ecónomicos de 22/07/201.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
ASUNTO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO
PREZO

PÚBLICO

POR

REALIZACIÓN

DE

ACTIVIDADES

CULTURAIS

E

DEPORTIVAS
De conformidade co disposto nos artigos 41 a 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido la Lei reguladora das Facendas
Locais (TRLRFL), proponse ao PLENO:
Primeiro.- Aprobar a modificación da Ordenanza reguladora do prezo público por
realización de actividades culturais e deportivas, quedando os artigos 4 e 5 coa
redacción que se insire de seguido, e pasando o “Artigo 5.- Xestión” a ser o “Artigo 6.Xestión”, e o “Artigo 6.- Pago” a ser o “Artigo 7.- Pago”:
“Artigo 4.- Importe do prezo público
Por cada matrícula que se formalice para a asistencia a escolas deportivas, actividades
físicas, actividades de lecer, escolas culturais, cursos e obradoiros de organización
municipal, 20 €.
A Xunta de Goberno Local, a proposta dos departamentos implicados, queda habilitada
para decidir a secuenciación temporal das matrículas nas distintas actividades.
Artigo 5.- Exencións e bonificacións
A solicitude de exencións de prezos públicos deberá facerse por escrito no momento
de formalizar a inscrición na actividade, agás cambios que se produzan con
posterioridade.
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No caso de solicitudes posteriores de exencións de prezos públicos que sexan
admitidas e tramitadas polo concello e de resolverse favorablemente, a bonificación ou
exención terá efectos a partir da data da solicitude de bonificación.
Darán dereito a exención total nos prezos públicos:
• Casos de emerxencia social acreditados polos servizos sociais do Concello de
Teo, mediante informe social, no que se faga constar a dificultade económica de
acceso a este servizo.
• Unidades familiares cunha renda per cápita igual ou inferior ao 25% do IPREM
anual*. (*) IPREM anual: indicador público de renda de efectos múltiples. Terase
en conta o IPREM anual do exercicio ao que corresponda a declaración do
IRPF.
• Cando todos os membros adultos da unidade familiar se atopen en situación de
desemprego.
Darán dereito a unha bonificación do 50% nos prezos públicos:
● Familia numerosa de categoría especial, segundo a súa definición
contemplada na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias
numerosas.
● Unidades familiares cunha renda per cápita igual ou inferior ao 50% do IPREM
anual. (*) IPREM anual: indicador público de renda de efectos múltiples. Terase
en conta o IPREM anual do exercicio ao que corresponda a declaración do
IRPF.
Darán dereito a unha bonificación do 20% nos prezos públicos:
● Familia numerosa de categoría xeral, segundo a súa definición contemplada
na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.
• Nenos ou nenas cunha discapacidade recoñecida como mínimo do 33% .
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As anteriores bonificacións non son acumulables, de xeito que os usuarios/as tan só
poderán acollerse a aquela que lles resulta máis beneficiosa.”
Segundo.- Expoñer ao público dito expediente durante trinta días, mediante a
publicación de anuncios no Boletín Oficial da Provincia, na páxina web municipal e nun
xornal dos de maior difusión da provincia.
Terceiro.- Aprobar, con carácter definitivo, o referido expediente se contra o mesmo
non se presentasen reclamacións durante o prazo de exposición pública.
Cuarto.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, o acordo definitivo da aprobación
da modificación así como o texto íntegro da Ordenanza reguladora do prezo público por
realización de actividades culturais e deportivas no Boletín Oficial da Provincia e na
páxina web municipal.
Teo, 15 de xullo de 2011
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Sendo as vinte e unha horas e catorce minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro
do BNG, D, Xurxo Francos Liñares.

A Sra. Hermida refírese e explica o tema das exencións e salienta que así ninguén
quedará excluído por razóns económicas. Sinala que pese ao incremento, o concello
aínda ten que subvencionar unha parte importante, aínda que actualmente as
circunstancias non aconsellan que a suba sexa maior.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que lle parece ilóxico modificar unha ordenzana para poñer cinco euros a maiores e
opina que o BNG é peor que facenda e que fai o mesmo que se fai co tema da luz, que
se vai incrementando sucesivamente.
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Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen sinala que non tena nada que
dicir.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia o voto a favor do seu grupo,
engadindo que sería conveniente que as actividades que leve a cabo o concello teñan
unha participación mínima, para que así sexan viables, e que esas actividades non
sexan as mesmas que fan as asociacións.

Intervén a concelleira de cultura, Sra. Hermida, quen aclara que nos últimos anos
tentouse manter eses criterios, aínda que non sempre é posible contar cun mínimo,
procurándose igualmente non colisionar coas asociacións.

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
dezaseis votos a favor (9 BNG, 6 PP e 1 grupo mixto/PSOE) e un voto en contra (1
grupo mixto/IN-TEO), acorda:

Primeiro.- Aprobar a modificación da Ordenanza reguladora do prezo público por
realización de actividades culturais e deportivas, quedando os artigos 4 e 5 coa
redacción que se insire de seguido, e pasando o “Artigo 5.- Xestión” a ser o
“Artigo 6.- Xestión”, e o “Artigo 6.- Pago” a ser o “Artigo 7.- Pago”:

“Artigo 4.- Importe do prezo público
Por cada matrícula que se formalice para a asistencia a escolas deportivas, actividades
físicas, actividades de lecer, escolas culturais, cursos e obradoiros de organización
municipal, 20 €.
A Xunta de Goberno Local, a proposta dos departamentos implicados, queda habilitada
para decidir a secuenciación temporal das matrículas nas distintas actividades.
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Artigo 5.- Exencións e bonificacións
A solicitude de exencións de prezos públicos deberá facerse por escrito no momento
de formalizar a inscrición na actividade, agás cambios que se produzan con
posterioridade.
No caso de solicitudes posteriores de exencións de prezos públicos que sexan
admitidas e tramitadas polo concello e de resolverse favorablemente, a bonificación ou
exención terá efectos a partir da data da solicitude de bonificación.
Darán dereito a exención total nos prezos públicos:
• Casos de emerxencia social acreditados polos servizos sociais do Concello de
Teo, mediante informe social, no que se faga constar a dificultade económica de
acceso a este servizo.
• Unidades familiares cunha renda per cápita igual ou inferior ao 25% do IPREM
anual*. (*) IPREM anual: indicador público de renda de efectos múltiples. Terase
en conta o IPREM anual do exercicio ao que corresponda a declaración do
IRPF.
• Cando todos os membros adultos da unidade familiar se atopen en situación de
desemprego.
Darán dereito a unha bonificación do 50% nos prezos públicos:
● Familia numerosa de categoría especial, segundo a súa definición
contemplada na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias
numerosas.
● Unidades familiares cunha renda per cápita igual ou inferior ao 50% do IPREM
anual. (*) IPREM anual: indicador público de renda de efectos múltiples. Terase
en conta o IPREM anual do exercicio ao que corresponda a declaración do
IRPF.
Darán dereito a unha bonificación do 20% nos prezos públicos:
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● Familia numerosa de categoría xeral, segundo a súa definición contemplada
na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.
• Nenos ou nenas cunha discapacidade recoñecida como mínimo do 33% .
As anteriores bonificacións non son acumulables, de xeito que os usuarios/as tan só
poderán acollerse a aquela que lles resulta máis beneficiosa.”
Segundo.- Expoñer ao público dito expediente durante trinta días, mediante a
publicación de anuncios no Boletín Oficial da Provincia,

na páxina web

municipal e nun xornal dos de maior difusión da provincia.
Terceiro.- Aprobar, con carácter definitivo, o referido expediente se contra o
mesmo non se presentasen reclamacións durante o prazo de exposición pública.
Cuarto.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, o acordo definitivo da
aprobación da modificación así como o texto íntegro da Ordenanza reguladora do
prezo público por realización de actividades culturais e deportivas no Boletín
Oficial da Provincia e na páxina web municipal.

13.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL

REGULADORA

DA

TAXA

POR

UTILIZACIÓN

DOS

PAVILLÓNS

MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO.
O Sr. alcalde cede a palabra a concelleira de cultura, patrimonio e normalización
lingüística, D.ª Martía do Carme Hermida Gulías.

A Sra. Hermida da conta da proposta de 15/07/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
ecónomicos de 22/07/201, tras a emenda do BNG de modificación do artigo 2 da
ordenanza, quedando a mesma redactada segundo se recolle a continuación.
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“PROPOSTA DE ALCALDÍA

ASUNTO:

EXPEDIENTE

DE

MODIFICACIÓN

DA

ORDENANZA

FISCAL

REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN DOS PAVILLÓNS MUNICIPAIS DO
CONCELLO DE TEO
De conformidade co disposto no art. 20 en relación cos art. 15 a 19 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), proponse ao PLENO:
PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa por utilización dos pavillóns deportivos municipais, que pasará a denominarse
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización das instalacións deportivas e
socioculturais de titularidade municipal, modificándose os seguintes artigos, que terán a
seguinte nova redacción, permanecendo inalterables os demais:

“Artigo 2.º. Feito impoñible.
1.-A taxa regulada nesta Ordenanza Fiscal constitúe unha prestación patrimonial de
carácter público que se satisfará polos usuarios que voluntariamente soliciten a
utilización das instalacións deportivas e socioculturais municipais que de seguido se
detallan:
1.1.-Pavillóns polideportivos de Calo, os Tilos e a Ramallosa e campo municipal da
Cañoteira (comprenderá a utilización de vestiarios e duchas).
1.2.-Casas Comúns de Oza, Rarís, Lampai, A Torre-Cacheiras e Os Tilos.
1.3.- Auditorio do Centro Sociocultural da Ramallosa.
1.4. Locais socioculturais de Campos-Teo e Bamonde.
1.5. Salón de Actos de Calo
1.6. Mediateca do Grilo-Cacheiras”.

Artigo 4.º . Cota tributaria. Tarifa.
O importe da taxa pola utilización das instalacións deportivas e culturais municipais,
cinguirase ás seguintes tarifas:
a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será de 10 euros por hora ou fracción.
b) Cando o solicitante cobre entrada a terceiros, a tarifa será de 20 euros por hora ou
fracción.
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c) Cando a utilización sexa para actos extradeportivos e extraculturais a tarifa será de
35 euros por hora ou fracción.
d) Cando se solicite unha hora fixa semanal no período comprendido entre o 1 de
outubro e o 31 de maio, a tarifa será de 200 euros.
e) Cando se solicite o uso do pavillón como albergue a tarifa será de 5 euros por
usuario e noite.

Artigo 6º.-Exencións.
1. Estará exentas de pagamento as actividades organizadas ou patrocinadas polo
Concello de Teo.
2. Os colexios públicos ou concertados do Concello de Teo, as asociacións sen animo
de lucro inscritas no Rexistro municipal de asociacións e os clubes deportivos con
sede social no Concello Teo tamén poderán utilizar as instalacións deportivas ou
culturais de propiedade municipal de xeito gratuíto, sempre que se trate de
actividades culturais ou deportivas sen ánimo de lucro.
3. Será gratuíta a utilización dos locais socioculturais e deportivos municipais polos
veciños de Teo que carezan de local propio para tratar asuntos de interese veciñal
sempre que o seu uso non implique a presenza no local de persoal municipal fóra
de horario de oficina.”

SEGUNDO.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do acordo de aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por utilización dos pavillóns deportivos municipais do Concello de
Teo, no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, así
como nun xornal dos de maior difusión da provincia, por prazo de trinta días hábiles,
dentro dos cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.

TERCEIRO.- Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao
expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base ao
artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
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CUARTO.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, a aprobación definitiva do
acordo, así como o texto íntegro da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización
das instalacións deportivas e sociocuturais de titularidade municipal, no Boletín Oficial
da Provincia, así como na páxina web municipal.
Teo, 15 de xullo de 2011
O Alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
Sendo as vinte e unha horas e dezaoito minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro
do BNG, D, Xurxo Francos Liñares.
A Sra. Hermida explica que a modificación refírese á inclusión na ordenanza dos locais
socioculturais de titularidade municipal, sen que se modifique a cantidade. Explica que
tan so se modificou a cantidade tratándose da reserva de uso ao longo de todo o ano,
suposto que dificilmente se da nos centros sociais, pero sí nos pavillóns, que pasa de
150 € a 200 €. Refírese a Sra. Hermida a un elemento novo relacionado con que o
albergue en ocasións está colapsado e habilítase o pavillón de Calo, polo que se
pasaría a cobrar unha taxa.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
pregunta como se fai noutros concellos e se se cobra cando hai peregrinacións.

O Sr. alcalde explica que neste caso, ao igual que nas bodas, ten un carácter
disuadorio.

A Sra. Hermida di que descoñece o que fan todos os concellos, pero que en Santiago
por exemplo si se cobra.

O Sr. Parajó di que Santiago é Santiago e que por exemplo en O Pino e Padrón non se
cobra. Remata o Sr. Parajó dicindo que está de acordo co cambio de utilización dos
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pavillóns, engadindo que poren fomentar o camiño e cobrarlle aos peregrinos non é
lóxico.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen sinala que non ten nada que
dicir.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do PP, D.
Eloy Gesto Beiroa.

O Sr. Beiroa di que dende o seu grupo entenden que a medida é necesaria e que teñen
unha emenda ao respecto, nos termos que se detallan a continuacín, de acordo do
escrito de data 27/07/2011(rex. entrada nº 6.861, de 28/07/2011).

“Emenda ao texto “Modificación da ordenanza reguladora do prezo público por utilización dos
pavillóns municipais do Concello de Teo”
José Manuel Guerra Calvelo, voceiro do Grupo do Partido Popular de To, en nome e
representación deste e ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de 1986, eleva ao Pleno da
Corporación para o seu debate a seguinte emenda ao texto para o Pleno do xoves 28 de xullo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Despois da pertinente comisión informativa relativa á Ordenanza reguladora do uso dos
pavillóns municipais do Concello, o Grupo Municipal do Partido Popular de Teo entende
oportuno introducir dúas emendas que xustifica a continuación:
Dado que no artigo 6º 1. se expoñía a exención de pagamento da citada tarifa por parte dos
solicitantes no caso de ser patrocinado, e tendo en conta que no mesmo artigo, no punto 2., se
expoñen os axentes liberados da citada tarifa, só entendemos que os ditos solicitantes poden ser
empresas asociacións con ánimo de lucro ou persoas físicas, polo tanto consideramos
importante a modificación do artigo 6º 1. considerando a exención só nos casos de organización
por parte do Concello, e introducimos un punto f. no artigo 5º, onde se aclara que aqueles
solicitantes que cobren entrada liquiden as tarifas a pesar de ser patrocinados polo Concello, xa
que son diferentes os solicitantes exentos no artigo 6º 2.
O Grupo Municipal do Partido Popular propón unha emenda no artigo 6º, exencións, cunha
nova exención co punto 4. propoñendo que aqueles solicitantes que, a pesar de cobrar entrada,
destinen o 50% dos ingresos a fins benéficos.
EMENDA AO TEXTO:
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Por todo isto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Teo somete a consideración do Pleno
da Corporación a aprobación da seguinte emenda:
- Un novo punto no artigo 5º:
f. Cando o solicitante cobre entrada a terceiros e sexa patrocinado polo Concello de Teo a tarifa
será de 20 € por hora ou fracción.
- Unha modificación no artigo 6º:
1. Estarán exentas de pagamento as actividades organizadas polo Concello de Teo.
- Un novo punto no artigo 6º:
4. Aquelas actividades nas que, aínda estando patrocinadas polo Concello, se cobre entrada e se
dedique unha parte do recadado a institucións benéficas ou sen ánimo de lucro”.
A Sra. Hermida sinala, en relación co dito polo Sr. Parajó, que descoñece se en Padrón
cobran ou non pero que a Xunta de Galicia impón unha taxa de 5€ para dormir nos
albergues, e aos pavillónsns se lle daría o mesmo servizo que nos albergues,
debéndose ademais ter en conta que se no albergue se cobra e nos pavillóns non, o
primeiro quedaría libre. Tratándose da emenda do PP, a Sra. Hermida agradece a
atención con que se mirou a ordenanza, pero di que non se está entendendo o tema do
patrocinio. Explica a Sra. Hermida que o concello pode patrocinar calquera tipo de
actividades de dúas maneiras, cedendo infraestructuras ou dando cartos. Se de dan
cartos non ten sentido que se cobre polas infraestructuras, porque sería incongruente.
Explica a Sra. Hermida que unha forma común de patrocinar é ceder o uso dun local,
por exemplo a unha compañía de teatro, que ofrece unha posibilidade de uso á
cidadanía, sendo este o sentido que ten a palabra patrocinio. Remata a Sra. Hermida
sinalando que esto é o que se fai por exemplo en Santiago co Teatro Principal.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que se en moitos concellos non se cobra é porque na maioría dos casos son colexios,
e que nese caso lle parece ilóxico que se lle cobre aos rapaces, por iso propón que non
se cobre. Remata o Sr. Parajó anunciando o seu apoio á proposta.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen sinala que non ten nada que
dicir.
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Intervén o concelleiro do PP, Sr. Gesto, quen di que o seu grupo facía unha lectura un
pouco máis ampla dos patrocinios, entendendo ademais que se trataba tamén duha
medida un pouco disuasoria para evitar a tendencia de algunhas empresas ou
particulares que fomentaban determinadas iniciativas.

O Sr. alcalde anuncia o voto en contra do BNG á emenda do PP e aclara que nos catro
anos que levan xestionando este tema nunca houbo unha petición dun centro escolar
para un pavillón, sí doutro tipo de grupos, como grupos organizados de adultos.

O Sr. Parajó di que se podería poñer que cando foran grupos de maiores sí se cobrara
e non cando se tratara de nenos.

Rematado o debate, sométese a votación a emenda do PP de data 27/07/2011 (rex.
entrada nº 6.861 de 28/07/2011), obténdose o seguinte resultado:
-

Votos a favor – 6 PP

-

Votos en contra – 9 BNG

-

Abstencións – 2 grupo mixto

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
once votos a favor (9 BNG e 2 grupo mixto) e seis abstencións (6 PP), acorda:

PRIMEIRO.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por utilización dos pavillóns deportivos municipais, que
pasará a denominarse Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización das
instalacións deportivas e socioculturais de titularidade municipal, modificándose
os seguintes artigos, que terán a seguinte nova redacción, permanecendo
inalterables os demais:

“Artigo 2.º. Feito impoñible.
1.-A taxa regulada nesta Ordenanza Fiscal constitúe unha prestación patrimonial de
carácter público que se satisfará polos usuarios que voluntariamente soliciten a
utilización das instalacións deportivas e socioculturais municipais que de seguido se
detallan:
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1.1.-Pavillóns polideportivos de Calo, os Tilos e a Ramallosa e campo municipal da
Cañoteira (comprenderá a utilización de vestiarios e duchas).
1.2.-Casas Comúns de Oza, Rarís, Lampai, A Torre-Cacheiras e Os Tilos.
1.3.- Auditorio do Centro Sociocultural da Ramallosa.
1.4. Locais socioculturais de Campos-Teo e Bamonde.
1.5. Salón de Actos de Calo
1.6. Mediateca do Grilo-Cacheiras”.

Artigo 4.º . Cota tributaria. Tarifa.
O importe da taxa pola utilización das instalacións deportivas e culturais municipais,
cinguirase ás seguintes tarifas:
a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será de 10 euros por hora ou fracción.
b) Cando o solicitante cobre entrada a terceiros, a tarifa será de 20 euros por hora ou
fracción.
c) Cando a utilización sexa para actos extradeportivos e extraculturais a tarifa será de
35 euros por hora ou fracción.
d) Cando se solicite unha hora fixa semanal no período comprendido entre o 1 de
outubro e o 31 de maio, a tarifa será de 200 euros.
e) Cando se solicite o uso do pavillón como albergue a tarifa será de 5 euros por
usuario e noite.

Artigo 6º.-Exencións.
4. Estará exentas de pagamento as actividades organizadas ou patrocinadas polo
Concello de Teo.
5. Os colexios públicos ou concertados do Concello de Teo, as asociacións sen animo
de lucro inscritas no Rexistro municipal de asociacións e os clubes deportivos con
sede social no Concello Teo tamén poderán utilizar as instalacións deportivas ou
culturais de propiedade municipal de xeito gratuíto, sempre que se trate de
actividades culturais ou deportivas sen ánimo de lucro.
6. Será gratuíta a utilización dos locais socioculturais e deportivos municipais polos
veciños de Teo que carezan de local propio para tratar asuntos de interese veciñal
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sempre que o seu uso non implique a presenza no local de persoal municipal fóra
de horario de oficina.”

SEGUNDO.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do acordo de aprobación provisional da modificación da Ordenanza
fiscal reguladora da taxa por utilización dos pavillóns deportivos municipais do
Concello de Teo, no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da
Provincia, así como nun xornal dos de maior difusión da provincia, por prazo de
trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e
presentar as reclamacións que estimen oportunas.

TERCEIRO.- Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao
expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base
ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

CUARTO.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, a aprobación definitiva
do acordo, así como o texto íntegro da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola
utilización das instalacións deportivas e sociocuturais de titularidade municipal,
no Boletín Oficial da Provincia, así como na páxina web municipal.
O Sr. Parajó pide explicación de voto e di que so quere indicar que parece mentira que
non se admita un cambio que so afecta aso posibles rapaces que veñan de
peregrinación. Pídelle ao Sr. alcalde que non aplique o rodillo porque ata o de agora
non se aprobou nada da oposición.

O Sr. alcalde dí que é correcto presentar emendas escritas ao Pleno, como
correctamente fai o PP, e lle pide ao Sr. Parajó que máis que emendas “in voce” faga
escritos que poidan ser sometidos a votación.

O Sr. Parajó di que ocorrería o mesmo.
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O Sr. alcalde invita ao Sr. Parajó a que probe a facelo.

Sendo as vinte e unha horas e trinta minutos sae do Salón de Plenos a concelleira do
BNG, D.ª María do Carme Hermida Gulías.

14.-

DITAME

DA

MOCIÓN

DO

GRUPO

MUNICIPAL

DO

PP

SOBRE

A

CONSIGNACIÓN PRESUPOSTARIA NO EXERCICIO 2012 DUNHA PARTIDA
ECONÓMICA PARA A REALIZACIÓN DO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo.

O Sr. Guerra cede a palabra ao concelleiro do PP, D. José A. Vázquez Pallas.

O Sr. Pallas da conta da moción do seu grupo de 14/07/2011 (rex. entrada nº 6.653, de
18/07/2011) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
especial de contas, facenda e asuntos económicos de 22/07/2011.
MOCIÓN PARA “A CONSIGNACION PRESUPUESTARIA NO EXERCICIO 2012 DUNHA
PARTIDA ECONOMICA PARA A REALIZACIÓN DO INVENTARIO DE BENS
MUNICIPAIS”
JOSE MANUEL GUERRA CALVELO, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, en
nome e representación do mesmo e ao abeiro do establecido no Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais de 1986, eleva ao Pleno da Corporación
para o seu debate a seguinte MOCIÓN para o pleno do Xoves 28 de Xullo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Grupo Municipal do Partido Popular ante a imposibilidade de comprobar o inventario de bens
Municipais debidamente actualizado, sendo o único documento que lle consta é un libro de
inventarios que inclúe as variacións patrimoniais dende o 1º de Xaneiro de 1964 ata o 31 de
Decembro de 1979.
Tal como establece o artigo 17 do RBEL (Regulamento dos Bens das Entidades Locais), as
Corporacións Locais están obrigadas a formar inventario de todos os seus bens e dereitos, calquera
que sexa a súa natureza ou forma de adquisición, de conformidade cos requisitos establecidos na
citada norma.
Por outra banda, e segundo recolle o artigo. 68 da Li 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local, as entidades locais teñen a obriga de exercer as accións pertinentes para a defensa
dos seus bens e dereitos, nas cales inclúese a investigación da titularidade dos bens que non se
atopan no inventario Municipal é a súa correspondente anotación no mesmo.
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular, propón á consideración do Pleno a
seguinte
MOCIÓN
1. Proceder a asignación económica correspondente nos vindeiros presupostos para a
realización do inventario de Bens de Titularidade Municipal.
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2. Elaboración do citado inventario.
En Teo, a 14 de Xullo de 2011
Asinado: José Manuel Guerra Calvelo
Voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Teo”

O Sr. Gesto di que no seu momento houbo subvencións da Deputación e que
descoñece que este ano as vai a ter, pero que en todo caso hai que facelo, xa que se
se buscan fondos para outras cousas tamén se poden buscar para isto.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que se trata dun tema que se reiterou moitas veces e anuncia o seu apoio á moción.

Intervén a concelleira do Grupo Mixto, Sra. Lemus, anuncia o seu apoio á moción,
engadindo que se trata dun tema recurrente e que espera que se faga.
O Sr. alcalde anuncia o apoio do BNG á moción. Explica que parece ser que a
Deputación vai a sacar o tema a concurso pero que so entraran concellos de ata
15.000 habitantes, aínda que dende esa Administración se lle dixo que se fixera igual a
petición porque poderían existir sobrantes, debéndose facerse noutro caso con fondos
propios.

O Sr. Pallas dille ao Sr. alcalde que cando faga a proposta á Deputación que llo
comunique aos membros do grupo municipal do PP para intentar ver se hai partida.

Aberta a segunda quenda de intervencións, os concelleiros do grupo mixto, Sr. Parajó,
e Sra. Lemus, reiteran o apoio á moción.

O Sr. alcalde di que ten propósito de emenda e lles avisará aos concelleiroso do PP
tanto do bo como do malo, podendo ir traballando no tema do peche do centro de
saúde de Pontevea por non existir substituto. Explica o Sr. alcalde que os plans da
Deputación son regrados e que aínda así dende a Deputación se lles di que se intente,
e ademais dende o PP se di que eles poden conseguilo, o que fai pensar que a
Deputación vai a empezar a funcionar de xeito diferente.
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Sendo as vinte e unha horas e corenta e dous minutos entra no Salón de Plenos a
concelleira do BNG, D.ª María do Carme Hermida Gulías.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade (9 BNG, 6 PP e 2 grupo mixto), acorda:
1.- Proceder a asignación económica correspondente nos vindeiros presupostos
para a realización do inventario de Bens de Titularidade Municipal.
2.- Elaboración do citado inventario.

15.- 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.

O concelleiro do PP, Sr. Gesto, di que o seu grupo tiña catro mocións e que hai unha
de data 15/07/2011 (rex. entrada nº 6.651, de 18/07/2011), que non vai a entrar e a van
a derivar a rogos. Aclara o Sr. Gesto que as emendas ás propostas que se someten ao
Pleno lles levan o seu tempo, xa que son novos e cometen algúns erros, engadindo
que en todo caso propoñelas no Pleno é perfectamente legal.

O Sr. Gesto da conta das tres mocións que se van a someter ao Pleno nos termos
seguintes:
1.- Moción sobre o catalogo priorizado de productos farmacéuticos de 20/07/2011 (rex.
entrada nº 6.746, de 21/07/2011).
2.- Moción sobre a seguridad vial na estrada A Ramallosa-Luou de 15/07/2011 (rex.
entrada nº 6.748, de 21/07/2011).
3.- Moción sobre explicación pola suspensión do vixésimo concurso cabalar de Teo de
17/07/2011 (rex. entrada nº 6.749, de 21/07/2011).

O Sr. alcalde explica o procedemento a seguir e invita aos concelleiros/as do PP para
que xustifiquen a urxencia das mocións propostas.
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1.- Moción sobre o catalogo priorizado de productos farmacéuticos de 20/07/2011 (rex.
entrada nº 6.746, de 21/07/2011).
O Sr. Gesto da conta da moción do seu grupo sobre o catalogo priorizado de productos
farmacéuticos de 20/07/2011 (rex. entrada nº 6.746, de 21/07/2011) e salienta que se
debería ter en conta o catalogo galego.

O Sr. alcalde di que o BNG está de acordo co contido da moción pero en contra da
urxencia, podéndose manter para o próximo pleno.

A Sra. Lemus di que, ainda tratándose dun tema a tratar, non esá de acordo coa
urxencia.

Sometida a votación, o Pleno da Corporación, con seis votos a favor (6 PP) dez
votos en contra (9 BNG e 1 grupo mixto-PSOE-) e unha abstención (1 grupo
mixto-INTEO-) acorda rexeitar o debate e posterior votación da moción do PP
sobre o catalogo priorizado de productos farmaceúticos de 20/07/2011 (rex.
entrada nº 6.746, de 21/07/2011).

2.- Moción sobre a seguridad vial na estrada A Ramallosa-Luou de 15/07/2011 (rex.
entrada nº 6.748, de 21/07/2011).
O Sr. Gesto da conta da moción do seu grupo sobre a seguridad vial na estrada A
Ramallosa-Luou de 15/07/2011 (rex. entrada nº 6.748, de 21/07/2011) e salienta que
se trata dun problema serio de seguridade vial e peonil, tanto para os veciños da zona
como para os que se ahegan.

O Sr. Sisto di que ao BNG lle parece de interese o tema, engadindo que o bo destas
mocións é debatilas con tempo, polo que sería convinte que se sometera a Comisión
Informativa e se levara no vindeiro Pleno.

Os concelleiroso do grupo mixto, Sr. Parajó e Sra. Lemus, non din nada en relación á
urxencia.
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Sometida a votación, o Pleno da Corporación, co con oito votos a favor (6 PP e 2
grupo mixto) e nove votos en contra (9 BNG) acorda rexeitar o debate e posterior
votación da moción do PP sobre a a seguridad vial na estrada A Ramallosa-Luou
de 15/07/2011 (rex. entrada nº 6.748, de 21/07/2011).

3.- Moción sobre a suspensión do vixésimo concurso cabalar de Teo de 17/07/2011
(rex. entrada nº 6.749, de 21/07/2011)
O Sr. Gesto da conta da moción do seu grupo sobre a suspensión do vixésimo
concurso cabalar de Teo de 17/07/2011 (rex. entrada nº 6.749, de 21/07/2011) e di que
ten dúbidas de que esta moción se vaia a tratar ao non pasar a urxencia. Salienta que
se trata dun evento importante cunha potencialidade turística e económica importante.

O Sr. alcalde di que sinte defraudar ao Sr. Gesto e anuncia que o BNG vai a apoiar a
urxencia.

O Sr. Gesto di aledarse desa decisión.

Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade (9 BNG, 6 PP e 2
grupo mixto), acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción
do PP sobre a suspensión do vixésimo concurso cabalar de Teo de 17/07/2011
(rex. entrada nº 6749, de 21/07/2011).

O portavoz do PP, Sr. Guerra, cédelle a palabra á concelleira do PP, D.ª María de las
Mercedes Souto Abeijón.

A Sra. Abeijón da conta da moción do seu grupo sobre a suspensión do vixésimo
concurso cabalar de Teo de 17/07/2011 (rex. entrada nº 6749, de 21/07/2011), nos
termos seguintes:

“MOCIÓN PARA “Explicación pola suspensión do vixésimo concurso cabalar de Teo”
JOSE MANUEL GUERRA CALVELO, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de
Teo, en nome e representación do mesmo ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais de
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1986, eleva ao Pleno da Corporación para o seu debate a seguinte MOCIÓN para o pleno do
Xoves 28 de Xullo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O DÍA 07/07/2011O GRUPO DE GOBERNO TEENSE, BNG ACORDA A SUSPENSIÓN DO
CONCURSO CABALAR POR RAZÓNS ECONÓMICAS, POR SUPOR UN FORTE
INVESTIMENTO DE FONDOS PROPIOS E RECURSOS HUMANOS DO PROPIO
CONCELLO
O noso grupo é plenamente consciente da situación económica que se está a vivir, e o momento
de crise pola que estamos a pasar. Nese senso as actuacións que signifiquen aforro sen
desmellorar os servizos son benvidas.
“Non obstante, e dentro do marco dos principios de bo goberno é necesario que este sexa
representativo de toda a cidadanía” e en base a este principio pensamos que o concurso
cabalar, o igual que o resto de actividades culturais, ten tanto peso e representación como o
resto das actividades e, por datos históricos, incluso maior. Cremos que ademais, de ser un acto
deportivo ten outras connotacións, culturais e económicas, que reverten no Concello de Teo.
Sostemos esta afirmación e pensamos que non é xustificable suspendelo por razóns económicas,
por mor de que hai múltiples accións posibles para conseguir financiamento. O reparto dos
cartos debe ser equitativo ós eventos do Concello e, a axuda na xestión e colaboración a través
do persoal político e administrativo é imprescindible para poder facilitar canles que aporten
información para conseguir os orzamentos, as achegas de patrocinios, o material, e os medios
que apoien á organización de tal evento,… que neste caso sería a vixésima edición, data
suficientemente relevante como para que dende logo, non se suprimise.
Se temos en conta que o evento xuntou , polo cómputo de edicións anteriores manifestado por
membros do goberno actual en edicións como a do ano 2007, arredor dunha participación de
3.500 persoas , nº que segundo os nosos datos non se reúnen noutros eventos.
Existe un perigo de que coa supresión do concurso cabalar de Teo nesta edición, outros lugares
aproveiten esta data para a organización, provocando dificultades para vindeiras edicións.
O mundo do cabalo en Teo ten especial protagonismo no Concello de Teo, xa que está moi
arraigado na cultura Teense. Eventos como; o Entroido de Teo, a festa do San Martiño, a festa
do cabalo de Lampai,… son unha mostra da importancia do cabalo no noso Concello.
O grupo municipal do Partido Popular solicita, que este tipo de eventos teñan o apoio do
goberno, e este se encargue da difusión cultural como oportunidade de promoción económica e
turística de cara ó exterior e ós propios veciños. Estamos convencidos de que moitos dos
propios veciños recén chegados ó noso Concello descoñecen a existencia e a importancia do
mundo do cabalo en Teo, onde os seus actos culturais máis representativos teñen relación co
cabalo:

o O Entroido de Teo, coa loita dos xenerais a cabalo en 4 parroquias diferentes
o O San Martiño de Francos, cunha feira de cabalos moi numerosa.
Polo tanto, entendemos que o goberno debe formular e potenciar actividades no eido social
Teense para fomentar e difundir as nosas tradicións entre os mozos, tanto nos propios centros
educativos, como se fixo levando os efectivos de Protección civil para que os rapaces coñezan o
que fan, coma en xornadas específicas e divulgativas, ademais da promoción entre o resto dos
veciños.
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Dende a administración local non se pode obviar a importancia e a calidade do sector cabalar
de Teo, con razas puras e un importante censo cabalar, con máis de 200 cabalos.
Dende o grupo municipal do Partido Popular, entendemos que o mundo do cabalo en Teo ten un
enorme percorrido, podendo ser unha oportunidade de promoción económica e turística. Polo
que insistimos en que, dende o goberno local se planifiquen as políticas de difusión cultural
pertinentes para a promoción do cabalo en Teo.
Neste caso, tendo en conta que sería a 20ª edición do concurso, entendemos que se podería
completar con outras actividades para nenos, música e incluso unha xornada gastronómica,
que potencie e enxalce o que foi considerado o mellor concurso cabalar de Galicia.
Se temos en conta as declaracións de compañeiros do BNG noutros concellos, como é o caso de
Ruben Cela en Santiago de Compostela, manifestan a necesidade de atopar outras fórmulas de
financiamento para a celebración de determinados eventos.
Queda claro que isto é unha cuestión de vontade política.
A sociedade é consciente do momento complicado polo que pasamos e nese senso está
preparada para recortes económicos en diversas actuacións, e pensamos que isto non
significaría unha desmellora senón unha loita pola cultura deste concello fortemente arraigada.
O Grupo Municipal do Partido Popular amosa o seu desacordo por non fomentar e apoiar a 20ª
edición do Concurso cabalar de Teo e non ter en consideración:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

O arraigo cultural
A antigüidade do concurso, xa que sería a 20ª edición
O trasfondo, arraigo e afección ó mundo cabalar de Teo.
O seguimento de público, xa que se xuntaron máis de 3.500 persoas nalgunha edición.
Pola potencialidade do sector cabalar de Teo en materia de promoción turística e
económica.
Pola falta de vontade política.
Por non poñerse a traballar en favorecer o desenvolvemento deste tipo de actividades
como oportunidade de difusión e elemento diferenciador.
Por non propor outras fórmulas para levar adiante este evento.
Pola falta de visión como Concello de cara o exterior..

Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular, somete á consideración do Pleno da
corporación a aprobación dos seguintes acordos:
MOCIÓN
PRIMEIRO. Instar o goberno local de Teo a aprobar unha partida económica de 10.000€ para
levar adiante a vixésima edición do concurso cabalar, con carácter de urxencia para levar
adiante o concurso cabalar.
SEGUNDO. Instar o goberno local de Teo a dar todos os permisos e os apoios necesarios para
levar adiante dito concurso.
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TERCEIRO. Instar o Concelleiro de Deportes e a Concelleira de Cultura a buscar apoios
privados para dita proba.
CUARTO. Instar o Pleno a declarar o concurso cabalar de “interese cultural e actividade de
máxima prioridade” para o Concello, protexendo así a que foi durante anos o mellor concurso
cabalar de Galicia. Garantindo en todo momento dito concurso”.
A Sra. Souto di que a razón aducida polo goberno municipal para a suspensión do
evento foi que a maioría dos cartos de deportes foron para a piscina. Opina a Sra.
Souto que hai que ter en conta que se trata dunha actividade cultural e deportiva,
equiparable as demais actividades, con connotacións económicas que se poden
aproveitar no concello, tratándose ademais dun concurso de especial importancia ao
estar o mundo do cabalo implícito na cultura teense, como amosan a festa do entroido,
a dos San Martiño, etc, non sendo a inexistencia de cartos no concello xustificación
para a suspensión do evento, ao existir outros posibles medios de financiación. Remata
a Sra. Souto sinalando que non se debería suspender o concurso cabalar porque é
beneficioso para o concello, podendo incluso implicar un beneficio económico.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
opina que o tema xa se veía vir porque dende que entrou o BNG intentouse sempre
tumbar todo o que se viña facendo e facer o que eles querían. Di o Sr. Parajó que non
ten dúbidas de que se lle poida dar unha volta ao tema. Explica que primeiro o
concurso cabalar cambiouse de Francos a Oza, porque se estropeaban os carballos,
aínda que iso é mentira, e que agora preténdese eliminar, e as cousas que antes non
se facían, como Música na noite, fanse e invístense vinte tanto mil euros para
trescentas persoas. Remata o Sr. Parajó dicindo que antes había a festa da nai, a festa
da terceira idade, etc, e que agora non se fan.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di estar de acordo coa Sra.
Souto e pregunta o custo das actividades do 14 de agosto para sí poder coñecer canto
se aforra, se a suspensión vai a afectar algunha actividade máis ao longo do ano e qué
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xestións se fixeron, ademais de falar ca xente do sector de Teo, para conseguir algún
tipo de financiación privada.

A Sra. Hermida di que a exposición de motivos da moción do PP conten aspectos
discutibles que non son certos, pero que como iso non se plantexa despois na parte
resolutiva, non vai a entrar porque se trata de aspectos moi diversos, analizándose
despois os acordos que se propoñen. Tratándose das preguntas formuladas pola Sra.
Lemus, a Sra. Hermida di que de momento os únicos gastos comprometidos son os
420 € en premios, 100 € do ferrador e 18 € de pintura para os roteiros, existindo outros
gastos previstos pendentes de establecer. Aclara a Sra. Hermida que os paseos a
cabalo e poni son contribucións gratuitas dun centro de hípico de Texexe. Sinala que
non se pode esquecer a necesaria participación do persoal técnico do concello, que
tamén supón un gasto, sen olvidar a participación da Policía Local e de Protección
Civil. Salienta a Sra. Hermida que non hai prevista ningunha suspensión máis. En canto
ás xestións realizadas de cara á financiación explica a Sra. Hermida que cando no ano
2007 lle tocou traballar con este tema, o primeiro que se fixo foi buscar fontes de
financiación privadas de diferentes xeitos. O primeiro ano en facturas reais emitidas,
que entraron no concello, había 17.000 euros. Púxose en marcha un sistema de
búsqueda de patrocinios e colaboracións, onde entrou, xunto con outros empresarios, o
Sr. Guerra, e que permitiu reducir os gasto a case 12.000 €. Esta financión buscouse
non so con pequenas empresas senón tamén con grandes empresas e mesmo con
entidades bancarias, pola obra social das caixas, e todas dixeron que non ou non
respostaron. A Sra. Hermida dille ao Sr. Parajó que o concurso se cambiou porque
sofrían os carballos e que non se pode dicir que iso é mentira. Explica a Sra. Hermida
que para facer o concurso hai que votar toneladas de area, que ao meterse en Calo
durante tanto anos, compactou de tal manera que os carballos están afectados. En
canto a intervención da Sra. Souto di a Sra. Hermida que gobernar e priorizar e que
neste caso fíxose así. Os cartos liberados da piscina corresponden á anualidade 2012,
polo que non hai cartos para afrontar os gastos do concurso. Salienta a Sra. Hermida
que a Sra. Souto fala de falla de vontade e que de ser así non se terían mantido
actividades en paralelo. Explica a Sra. Hermida que había dúas partes, o concurso, sen
público, no que so participaban os xuíces e se facía a entrega de premios e a parte de
arrastre , na que sí había xente. Salienta a Sra. Hermida que sí hai vontade política de
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apoiar o sector cabalar con actividades participativas, nas que poidan participar o dono
de calquera cabalo. Opina que non é verdade que o concurso cabalar sexa cultura,
senón que é un concurso no que se valora a beleza do animal, que en moitos casos se
xustifica polo nacemento, sí existindo deporte na parte do arrastre. Reitera a Sra.
Hermida que hai vontade de facer actividades que animen á xente. Salienta que cando
se afirma que está feito de costas ao sector hai que ter en conta que can se viu a
necesidade de suspender o concurso falouse con xente do mundo do cabalo e cando
se dixo que non se podía realizar por falla de cartos xa se lle presentaron alternativas,
e os que estaban na xuntanza o viron ben e ninguén dixo nada en contra. Opina a Sra.
Hermida que o día non será asumido por ningunha outra asociación porque se
manteñen esas datas, aínda que había outras mellores. Remata a Sra. Hermida dicindo
que non pode existir un reparto equitativo de cartos entre as actividades, como non
existe por exemplo coas asociacions, xa que o reparto ten que ser xusto pero non
igualitario.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, e di que no caso das asociacións dependera
das actividades e da reelevancia das mesmas. Considera que o debate non é se as
asociacións ou o concurso cabalar, engadindo que cando fala de equilibrio refírese a
que no sexa discriminatorio e que o do concurso sí o foi. Recoñece a Sra. Souto que sí
existiu esa reunión co sector cabalar, engadindo que os que foron dixeron que o BNG
disera o da ruta cabalar, pero no non o arrastre e o dos ponis.

Sendo as vinte e dúas horas e vinte e seis minutos saen do Salón de Plenos os
concelleiros do BNG D.ª Mª Carmen Álvarez Garea e D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

A Sra. Souto di que sabe que é un debate perdido, porque está todo feito, e que a partir
de aí lle parece ben que se queira dividir o concurso cabalar e facer outra cousa que
non é. Di a Sra. Souto que o concurso pode ter doma e non so morfoloxía, engadindo
que en todo caso non vai a debater se é ou non cultura porque cada un pode velo de
xeitos diferentes, e o que para un é cultura, para outro pode non selo. Opina a Sra.
Souto que en todo caso a xustificación da suspensión non é correcta, parecéndolle ben
que se siga conservando o día, para que non se colla por outras persoas que organizan
este tipo de eventos, debéndose ter en conta igualmente a posible existencia de
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axudas da Deputación. Di a Sra. Souto que ao sector cabalar cando se lle di que non
hai cartos, non pode dicir nada e que non se lle deron outras opcións, referíndose a iso
cando fala de que foi máis unha imposición que outra cousa.

Sendo as vinte e dúas horas e vinte e nove minutos entran no Salón de Plenos os
concelleiros do BNG D.ª Mª Carmen Álvarez Garea e D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o das árbores non o inventou el senón que llo dixeron. Di o Sr. Parajó que a Sra.
Hermida fala de que se precisa persoal, a brigada e a policía, e que iso ocorre en todos
os actos. Remata o Sr. Parajó sinalando que se trata da crónica dunha morte
anunciada.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que a Sra. Hermida comparaba
entre a priorización entre actividades culturais e deportivas cos criterios para
subvencións a asociacións, e que neste último caso aplícanse criterios técnicos
entendendo que a priorización entre algún tipo de actividades e outras, sexa música na
noita ou calquera outra, realízase en base a criterios políticos.

A Sra. Hermida di que coa diferencia de que na priorización, música na noite está
orzamentada en cultura e o concurso está orzamentado en deportes. Opina que
dificilmente pode existir reparto equitativo porque non todas as actividades son iguais.
Remata a Sra. Hermida dicindo que se existira vontade de eliminar o concurso cabalar,
tendo en conta que o organizou catro ano, sería masoquista.

Sendo as vinte e dúas horas e trinta e cinco minutos sae do Salón de Plenos o
concelleiro do PP, D. Eloy Gesto Beiroa.

A Sra. Hermida, en canto ao acordo proposto na moción do PP, di que non se pode
instar ao goberno municipal a dar o permiso de algo que organiza, polo que a segunda
parte do acordo non tería sentido. Tratándose do financiamento reitera que se buscou e
se conseguiu de acordo co que xa expuso anteriormente. En canto á declaración do
concurso como festa de interese cultural e actividade de máxima prioridade hai que ter
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en conta que tal declaración non é competencia do concello, non tendo este
capacidade para facelo, ao ser competencia da Xunta de Galicia-. Lembra a Sra.
Hermida que nun momento determinado se fixo a petición ante a Xunte, e que foi
rexeitada por entender que non se cumprían os requisitos, agás o do tempo.
Sendo as vinte e dúas horas e trinta e oito mintuos entra no Salón de Plenos o
concelleiro do PP, D. Eloy Gesto Beiroa .

Remata a Sra. Hermida salientando que as razóns da non celebración do concurso
cabalar son puramente económicas.

Rematado o debate a sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
oito votos a favor (6 PP e 2 do grupo mixto) e nove votos en contra (9 BNG),
acorda rexeitar a moción do PP sobre a suspensión do vixésimo concurso
cabalar de Teo de 17/07/2011 (rex. entrada nº 6.749, de 21/07/2011).

16.- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (PSdeG-PSOE e INTEO).
O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, formula os/as seguintes rogos e preguntas:

1.- Cómo está o tema do centro médico que se ia a implantar en Teo pola Xunta de
Galicia?.

O Sr. alcalde explica que se recibiu unha carta da Xunta xustificando nos recortes a
falta de substitutos, engadindo que as posicións son a da Corporación, que entende
que se debe de manter en Calo e Pontevea e centralizar a prestación de servizos en A
Ramallosa, e a da Xerencia do Sergas que considera que se ten que centralizar na
zona norte.

O Sr. Parajó pregunta se non existiron máis negociacións.
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O Sr. alcalde asinte e di que se mantivo contacto oa Secretaría Xeral do Sergas e coa
Xerente e que manteñen o mesmo posicionamento. Opina o Sr. alcalde que haberá
que tentar desbloquear a situación.

2.- Di o Sr. Parajó que é sabido o problema da auga de Pontevea, e do turbia que sae,
e pregunta como están as conversas coa Xunta de Galicia en relación con iso e co da
depuradora.

O Sr. alcalde di que houbo conversas e que a última celebrouse a semana pasada co
Xerente de Augas de Galicia. Explica que existe un proxecto redactado por Augas de
Galicia, cunha valoración de un millón de euros. Salienta que na última xuntanza
bilateral entre a Xunta e o Estado acordouse que á Aguas de Galicia lle correspondería
a partida de abastecemento e ao Estado a de saneamento. Remata o Sr. alcalde
sinalando que hai un compromiso, aínda non escrito, do responsable de Augas de
Galicia de comunicar ao concello unha proposta de cofinanciamento, que no seu
momento terá que ser estudada pola Corporación.

3.- Di o Sr. Parajó que hai un acordo plenario de facer unha gardería en Cacheiras e
pregunta como está o tema

O concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto, pregúntalle ao Sr. Parajó a que acordo se refire.

O Sr. alcalde lembra que o que había era unha proposta, non un acordo.

O Sr. Parajó opina que é unha necesidade do concello ter unha escola infantil en
Cacheiras.

O Sr. alcalde lembra que no seu momento a Xunta de Galicia fixo unha proposta de
facer unha gardería financiada integramente pola Xunta de Galicia, pero o concello
votou en contra ao non estar de acordo coa forma de galescola e tras este
rexeitamento non parecía lóxico meter a gardería dentro do “Plan E”, cando ademais
habería que garantir o financiamento da mesma. Explica o Sr. alcalde que actualmente
a Xunta non está construíndo ningunha gardería e o concello non ten fondos para
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construir unha nova e despois xestionala. Salienta o Sr. alcalde que este ano se están
gastando preto de 400.000,00 € para o mantemento da tres escolas. Remata o Sr.
alcalde sinalando que naquel momento había a posibilidade de galescola, pero ao BNG
valíalle “galiña azul” ou o que fose, constándolle que ao Sr. Parajó tamén, e agora non
existe esa posibilidade.

O Sr. Parajó pide que se retome o tema.

4.- Di o sr. Parajó que parece que hai unha denuncia de Espina y Delfín e pregunta
canto debe ao concello de Teo o concello de Ames polo consumo de enerxía eléctrica
pola depuradora de Calo.

Sendo as vinte e dúas horas e cincuenta e tres mintuos sae do Salón de Plenos a
concelleira do BNG, D.ª María do Carme Hermida Gulías.

O Sr. alcalde explica o tema de depuradora de Calo, e sinala que unha vez que
rematou o ano durante o cal lle correspondía a xestión da depuradora a Espina e
Delfín, non se fixo nada ao respecto e esta empresa continuou coa xestión. No ano
2006 modificouse o contrato a Aquaguest e incluiuse a explotación de depuradora da
Calo. Politicamente fíxeronse moitas xestións de cara á busqueda dunha solución,
porén finalmente o tema terá que solventarse xudicialmente. Explica o Sr. alcalde que a
iso hai que engadirlle o 33 % que lle corresponde pagar ao concello de Ames e que
non o está facendo.

Sendo as vinte e dúas horas e cincuenta e cinco minutos sae do Salón de Plenos o
concelleiro do BNG, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

Salienta o Sr. alcalde que se trata dun tema complexo, no que a solución que se tentou
buscar era dificil, aínda que asumible, pero finalmente non foi posible. Lembra que a
problemática se remonta ás anualidades 2001 e 2002, que naquel momento non se
abordou e que ten unha dificil solución. Ofrécese o Sr. alcalde a darlle a calquera
membro da Corporación que estea interesado, todos os datos que sexan precisos.
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5.- Sinala o Sr. Parajó que lle dixeron uns veciños que fronte á ITV, onde fixeron a
marquesina, pasa moita xente que vai a Foltra con sillas de rodas e que habería que
mirar de bachealo.
Sendo as vinte e dúas horas e cincuenta e nove minutos entra no Salón de Plenos o
concelleiro do BNG, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

O Sr. alcalde di que se estudiará o tema.

6.- Di o Sr. Parajó que lle da envidia que as aceras e as rotondas de preto do concello
estén coidadas e non ocorra o mesmo con outras, como na nacional 550 ou a rotonda
de preto da farmacia.

O Sr. alcalde di que se estudará a petición. Tratándose das rotondas salienta que a súa
perigosidade fai dificil o seu mantemento, porque de forma reiterada hai accidentes.

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, sinala que tan so quere formular unha
pregunta. A Sra. Lemus interésase polo tema da incautación do aval de augas mansas
e pregunta en canto tempo se pensa facer a obra.

Sendo as vinte e tres horas entra no Salón de Plenos a concelleira do BNG, D.ª María
do Carme Hermida Gulías.

O Sr. Sisto sinala que o aval que hai, tendo en conta que o da urbanización non se
consituiu, é un aval residual de poucos cartos, ascendendo a sete millóns das antigüas
pesetas, e que había dúas opcións, modificar o plan parcial, o que implicaría
importantes perxuizos para varios propietarios, ou axustarse ao plan parcial. Explica o
Sr. Sisto que se está nese proceso e que se o expediente de incacutación do aval vai
ben, as obras que quedaron pendentes da urbanización poderían rematar a final de
ano.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.
Os/as concelleiros/as do PP formulan os seguintes rogos e preguntas:
O concelleiro do PP, Sr. Patiño, formula os seguintes rogos e preguntas:
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1.- Sinala o Sr. Patiño que ultimamente no rexistro de entrada están entrando
instancias relacionadas coa Policía Local e pregunta se o Sr. alcalde é consciente da
problemática existente na Policía Local no eido laboral, en que medida iso afecta aos
cidadáns e que se pensa facer para solucionalo.

O Sr. alcalde resposta que é consciente de que existe algún desencontro e de que o
concello intermedia para que se chegue a un acordo, non afectando a situación á
prestación do servizo habida conta da profesionalidade dos integrantes da Policía
Local.

2.- O Sr. Patiño di que no rexistro viron unha entrada relativa a unha factura
correspondente aos tickets de subscripción ao diario Marca. Pregunta o Sr. Patiño para
qué sirve ese diario no Concello e por qué a factura ven a nome de Cruz Devesa, do
departamento de comunicación.

O Sr. alcalde explica que é para os locais públicos como a Mediateca, e que o tema
concreto da factura o descoñece.

Intervén a concelleira do BNG, D.ª M.ª do Carme Hermida, quen explica que se remite
á Mediateca de Cacheiras porque estando aberta polas mañans moita xente vai alí a
ver a prensa, o Correo, A Voz, o Marca, etc. Aclara a concelleira do BNG que para
algúns medios a subscripción se fai directamente ao concello e noutros casos se fai a
través de tickets.

3.- Di o Sr. Patiño que no rexistro de entrada localizaron unha factura duns mobles de
cociña para a nave do Concello dirixida á concellería de deportes. Pregunta para que
serve esa cociña.

O Sr. alcalde explica que se figura deportes, non é correcto, porque é para o servizo de
emerxencias,

en

cuxa

nave

se

están

acondicionamento.
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facendo

progresivamente

obras

de

4.- O Sr. Patiño di que dende o PP queren saber se van a obter resposta das instancias
cos número de rexistro de entrada que se detallan a continuación:

- 6.309, relativa a Protección Civil
- 6.358, relativa á actividade cultura e deportiva
- 6 .348, relativa a Música na Noite
- 6.709, relativa aos residuos orgánico nos Tilos
- 6.711, relativa aos envaxes lixeiro nos Tilos
- 6.747, relativa ao sistema informático.

O Sr. alcalde resposta que entende o impetu do PP, e que se van respostando todos os
escritos pero que hai que ter en conta a necesidade dun equilibrio entre os dereitos dos
concelleiros/as e a dinámica de traballo dos departamentos de secretaría e
intervención. Remata o Sr. alcalde sinalando que en todo caso todos serán
respostados.

O concelleiro do PP, Sr. Pallas, di que hai algúns escritos que se poden respostar
fácilmente

como os relativos aos residuos e o das conexións informáticas, cos

números de rexistro 6.709 e 6.747.

O Sr. alcalde sinala que non é tan fácil e que hai que ter en conta o tema do rexistro
informatizado, a protección de datos, etc.

5.- O Sr. Pallas interésase por unha factura de 17 de xuño, relativa ao programa de
desenvolvemento do pobo xitano, de en torno a catro mil euros. Pregunta o Sr. Pallas
se se fixo en Carballal.

O concelleiro do BNG, Sr. Iglesias, resposta afirmativamente.

O Sr. alcalde explica que se trata dunha intervención subvenciconada por outra
Administración Pública.
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O Sr. Iglesias explica que

a intervención coas mulleres realizase a través da

Deputación e do Plan concertado.

O Sr. Pallas interésas polo data en que se fixo.
A concelleiro do BNG, Sra. Diéguez, explica que non é un único día senón que se
realiza a intervención ao longo de dous meses.

O Sr. Iglesias explica que para dar máis informacion tería que recuperar o proxecto,
invitando ao Sr. Pallas a que se pase un día polo seu despacho para que llo poida
explicar con detalle.

O Sr. Pallas di que llo agradecería.

6.- O portavoz do PP, Sr. Guerra, di que hai un camiño en Paredes, de
aproximadamente 125 metros lineais, onde existen catro vivendas, vivindo nalgunha
delas unha persoa maior. Refírese o Sr. Guerra ao ancho do camiño e aos problemas
que iso plantexa, e pide que se leven a cabo as actuacións necesarias para solventar a
situación.

O Sr. sisto explica que fai pouco foise alí a mirar a situación e salienta que ese é o
problema das concentracións cando limitan con zona excluída, porque no plano de
zona de concentración figura un acho de tres metros, pero non hai de donde sacalos,
engaindo que o problema esá n que se trata dun tramo moi largo cun muro de
contención, polo que se vai a empezar por aí.

7.- O Sr. Pallas di que o 26 de xullo entrou no rexistro do concello un escrito da fiscalía
en relación a Ramón Jaudenas e interésase polo tema. Da lectura ao escrito en
cuestión.

O Sr. Sisto invita ao Sr. Pallas para que vai alí a ver cal é a situación e salienta que se
leva traballado moito neste tema, sendo preciso que se ese señor e o seu veciño
cheguen a un acordo, xa que o concello non é o instrumento axeitado para solventar
problemas entre veciños.
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8.- O Sr. Pallas refírese a unha factura de 25 de xuño de 2011, de Pedra Salgada que
ascende a 30.000,00 € e interésase polo tema.

O Sr. alcalde explica que esa empresa é a adxudicataria do servizo de limpeza de
diferentes dependencias e de mantemento de determinadas zonas verdes e de aí as
facturas.

9.- O Sr. Vázquez interésase polo pago ás gardería e pregunta se se fai antes de final
de mes.

O Sr. alcalde di que actualmente as gardería están todas pagadas, porque, a diferenza
doutras Administracións, o concello de Teo paga todos os contratos a principios de
mes. Aínda así se trata de servizos externalizados nos que as empresas deber ter liña
de crédito. Remata o Sr. alcalde que tendo en conta que os pago se fan en prazo se
alguén busca a culpa do concello, se atopa con que non a hai.

10.- O Sr. Pallas di que hai unha lei que lle obriga ao Sr. alcalde a dar conta ao Pleno
en cada trimestre da lista de facturas pendentes de pago.

O Sr. alcalde resposta que acaba de darse conta no presente Pleno e que estivo dende
a convocatoria a disposición de todos os membros da Corporación.

11.- O Sr. Pallas di que hoxe na prensa saia o tema da devolución de cartos ao Estado
pola liquidación do ano 2008 e 2009. Pregunta o Sr. Pallas a canto ascende a
cantidade no caso do concello de Teo.

O Sr. alcalde resposta que está na páxina do Ministerio e que ascende en torno aos
400.000 €, dos dous anos, e que se supón que se fará un prorrateo para abordar esa
débeda.
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas e vinte 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 11/2011
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 16 AGOSTO DE 2011 –

Na Casa do Concello, a dezaseis de agosto de dous mil once, 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 María do Carme Hermida Gulías
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. Ángel Manuel Rey Martínez
D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. José Manuel Guerra Calvelo
D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón
D. José Antonio Patiño Amboage
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
D.ª Uxía Lemus de La Iglesia.
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
Non asisten, previa excusa:
D. Xurxo Francos Liñares
D. José Albino Vázquez Pallas
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Secretaria Xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora:
D.ª Manuela Barcia Vázquez

ORDE DO DÍA
1.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE FESTIVOS LOCAIS 2012.
2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AMPLIACIÓN DA ETAP DE TEO.
3.- DITAME DA SOLICITUDE DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR DE
ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR MOR DO PROCESO FEDERATIVO DO CICLISTA
EZEQUIEL MOSQUERA.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do
Pleno, o Sr. alcalde, sendo as once horas declara público e aberto o acto, pasando a
tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os
seguintes:

1.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE FESTIVOS LOCAIS 2012.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 08/08/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de cultura, patrimonio,
normalización lingüística e mocidade de 11/08/2011.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS FESTIVOS LOCAIS DO CONCELLO
DE TEO PARA O ANO 2012.
Vista a Circular do Servizo de Relacións Laborais do Departamento Territorial da Coruña da
Consellería de Traballo e Benestar de data 7 de xullo de 2011 (rexistro de entrada nº 6518, do
12 de xullo de 2011) referente a determinar os dous días que neste Concello teñen carácter de
festas locais para o ano 2012.
Visto o Decreto 128/2011, do 30 de xuño, polo que o Consello da Xunta de Galicia aproba o
Calendario Laboral para o ano 2012 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 127, do
4 de xullo de 2011).
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 2012 o día da Ascensión é o xoves 17 de maio (Día das Letras Galegas) e o
día do San Martiño é o domingo 11 de novembro.
En consecuencia co anteriormente exposto, PROPOÑO ó Pleno da Corporación, previo ditame
favorable da Comisión Informativa correspondente a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- A aprobación como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2012 dos
seguintes días:
-

21 de febreiro (Martes de Antroido)

-

18 de xullo (Santa Mariña)

Segundo.- Dar traslado deste Acordo á Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e
Benestar.
Teo, 8 de agosto de 2011
O alcalde,

Martiño Noriega Sánchez

O Sr. alcalde explica que por unha serie de circunstancias non habituais, xa que
ninguén lembra que ocorrera nos derradeiros 30 anos, os dous festivos tradicionais, o
San Martiño e a Ascensión, coinciden en Domingo e no día das Letras Galegas,
respectivamente, razón que levou a propor o martes de entroido, como xa se fixera
noutras ocasións, e o día de Santa Mariña, que tradicionalmente fora tamén festivo
local.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o outro día na Comisión Informativa a Sra. Lemus propuxo o Luns de Pascua e que
él se adhire a esa proposta.

O Sr. alcalde sinala que non hai ningún problema en aceptar a proposta.
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Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que efectivamente ela propuxo
nas Comisións Informativas o luns de pascua para favorecer a conciliación, porque os
nenos non teñen escola ese día.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que o seu grupo está de acordo coa
proposta do BNG, e tamén coa que fai a Sra. Lemus.

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo
turno de intervencións.

O Sr. alcalde sinala que se recolle a aportación da Sra. Lemus, por entender que
enriquece máis a proposta inicial, quedando polo tanto na proposta como días festivos
locais para o ano 2012 os seguintes:
- 21 de febreiro (Martes de Antroido)
- 9 de abril (Luns de Pascua)

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (8 BNG, 5 PP e 2 grupo mixto), acorda:

Primeiro.- A aprobación como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2012
dos seguintes días:
-

21 de febreiro (Martes de Antroido)

-

9 de abril (Luns de Pascua)

Segundo.- Dar traslado deste Acordo á Xefatura Territorial da Consellería de
Traballo e Benestar.

2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE AMPLIACIÓN DA ETAP DE TEO.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 08/08/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda,
infraestruturas e servizos básicos de 11/08/2011.
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE AMPLIACIÓN DA E.T.A.P. DE TEO.
No Plano Hidrolóxico de Galicia, e no período de planificación nel previsto, inclúense
actuacións a realizar no Concello de Teo correspondentes ás obras de ampliación da
E.T.A.P de Teo, segundo o proxecto redactado pola Administración Hidráulica de
Galicia, cun orzamento de execución por contrata de 1.014.366,18 €.
Visto o “PROXECTO DE CONSTRUCIÓN. AMPLIACIÓN DA E.T.A.P. DE TEO.
CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)” remitido no seu día a este concello, así como a
dilixencia complementaria de actualización do IVE para a súa inclusión no mesmo,
remitida pola C.M.A.T.I. (rex. entrada nº 7.115, de 04/08/2011).
Considerando que o financiamento das obras realizarase cunha achega do 30% do
presuposto de execución de contrata, por parte do Concello de Teo.
En virtude do exposto e co fin de tramitar o expediente para proceder á execución das
obras, e de acordo co Decreto 84/1997, do 10 de abril (DOG do 24.04.97) sobre
colaboración técnica e financeira da Administración Hidráulica de Galicia coas
entidades locais en materia de abastecemento e saneamento de augas, proponse ao
Pleno do Concello, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROXECTO DE CONSTRUCIÓN. AMPLIACIÓN DA E.T.A.P.
DE TEO. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)” asinado polos Enxeñeiros de camiños,
canles e portos, D. Carlos Martínez Bustelo (autor do proxecto) e D. David Hernáez
Oubiña (Director do Proxecto), incluíndo no mesmo a dilixencia de actualización do IVE
remitida pola C.M.A.T.I. (rex. entrada nº 7.115, de 04/08/2011).
Segundo.- Solicitar á Presidencia do Organismo Autónomo Augas de Galicia, o
financiamento do 70% do custo das obras.
Terceiro.- Comprometerse á entrega dos terreos e auga necesarios para a execución
das obras, así como tódalas autorizacións administrativas necesarias para a realización
destas.
Cuarto.- Renunciar expresamente á retención de calquera tipo de taxa, canon ou
imposto de carácter local con motivo das obras.
Quinto.- Que se expoña ó público o proxecto durante 20 días hábiles.
Sexto.- Comprometerse a asumi-la explotación, mantemento e conservación das
obras, e de efectua-los traballos ordenados pola inspección facultativa despois da súa
execución.
Sétimo.- Comprometerse á actualización das tarifas pola prestación do servicio na
medida axeitada ó custo das obras que se realizan, e a súa explotación e amortización
(Art. 9f do Decreto 84/1997).
Oitavo.- Comprometerse a achegar a Augas de Galicia a cantidade fixa total de
304.309,85 €, correspondente ó 30% da parte do presuposto das obras que financiará
o concello, coas seguintes anualidades:
•
•

Ano 2012: 152.154,93 €
Ano 2013: 152.154,92 €
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Noveno.- Facultar ó Sr. Alcalde-presidente para solicita-lo financiamento do 70% do
orzamento das obras.
Teo, 8 de agosto de 2011
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

O Sr. alcalde explica que a planta potabilizadora está mal dimensionada tendo en conta
a demanda existente. Salienta que, tal e como se desprende da proposta, existe un
principio de acordo entre a Xunta e o Concello para financiar o setenta e o trinta por
cen, respectivamente. Explica que unha vez que se aprobe polo Pleno e que se expoña
ao público, a licitación da obra e a súa execución corre a cargo da Xunta de Galicia.
Remata o Sr. alcalde sinalando que por parte do concello faise un esforzo económico
importante, pero necesario.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
amosa a súa conformidade coa proposta, salientando que se trata dunha obra
absolutamente necesaria. Explica o Sr. Parajó que existen problemas en determinadas
partes do concello e que con esta obra quedarán solventados. Remata o Sr. Parajó
dicindo que hai que remarcar a colaboración de Augas de Galicia e do Conselleiro,
tendo este unha actuación moi eficiente.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que é unha boa nova para
todos os teenses, sendo preciso recoñecer o esforzo tanto da Xunta de Galicia como
do goberno estatal, que xa no ano 2008 tiña previsto unha achega de tres millóns de
euros para estas obras. Remata a Sra. Lemus dicindo que espera que para o próximo
ano, cando haxa que consignar estes cartos, de 152.000 para 2012 e a mesma
cantidade para o 2013, se faga correctamente e non se volva a repetir a situación dos
orzamentos de 2008, onde se preveía unha achega de tres millóns de euros e
chegaron setecentos mil euros no ano 2011.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do PP, D.
Eloy Gesto Beiroa.
-6-

O Sr. Gesto di que hai que dar as grazas ao Conselleiro de Medio Ambiente, porque
tivo a sensibilidade suficiente para atender os problemas de auga e saneamento de
Teo, debéndose temén felicitar á Xunta de Galicia, porque é un exemplo de goberno e
non utiliza de forma partidista as Administracións Públicas. Explica o Sr. Gesto que os
problemas de auga e saneamento son moi importantes, polo que esta obra non será
suficiente, facendo falla para resolvelos sete millóns de euros. Di o Sr. Gesto que no
orzamento do Estado para o ano 2011 aparecían tres millóns de euros que no 2012
desaparecen, pregunta o Sr. Gesto cal é a razón, qué xestións fixo o BNG e por qué
permitiu esa eliminación. Pregunta o Sr. Gesto se se fixo algún estudo sobre os
verquidos existentes actúalmente e se o equipo de goberno non está preocupado polos
verquidos nos Verxeis, Mazas e outros existentes no concello.

O Sr. alcalde di que non hai ningún problema en recoñecer as xestións da Xunta, en
base aos múltiples contactos mantidos nos últimos anos, non podendo esquecerse do
esforzo que se fai dende a Administración Local, coa aportación de trescentos mil
euros, unha cantidade importante para un concello. Tratándose da intervención da Sra.
Lemus, di o Sr. alcalde que non ten nada que engadir, matizando que en todo caso hai
que ter en conta que sí existían uns fondos consolidados cunha partida para
saneamento e abastecemento. Explica que os orzamentos son previsións e que nas
anualidades 2008, 2009 e 2010, pese ás previsións, non existiu execución. Explica que
a vehiculización final dos fondos non foi a que se esperaba. Tratándose da intervención
do Sr. Gesto, o Sr. alcalde di que non sabe moi ben que contestarlle porque o
concelleiro do PP fixo un “revolto”, polo que resulta dificil, sendo ademais que confunde
as institucións co debate organizativo. Reitera o Sr. alcalde que hai que salientar o
recoñecemento necesario tanto á Administración autonómica como á esfera local. Di o
Sr. alcalde que cando se fai unha pregunta de porque non se vehiculizaron os fondos
debería terse en conta e saber que houbo un voto en contra do Partido Popular, e que
cando se fala das necesidades de saneamento, debería saberse como do PXOM se
desprende que os vinte anos do PP hipotecaron este tema, e cando se fala de fondos
necesarios non se debe esquecer que as institucións están por enriba do debate
partidiario. Explica o Sr. alcalde que o problema do saneamento é un problema
estructural que non se xerou nos últimos catro anos, engadindo que determinadas
intervencións lle parecen moi pouco elegantes. Salienta o Sr. alcalde que a
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normalidade democrática esixe non confundir as institucións co partidimos. Indica que
aínda que poidan seguir existindo verquidos, hai moitos menos dos que había. Explica
o Sr. alcalde que o dos Verxeis é unha obra executada pola Xunta de Galicia e parece
que un dos bombeos non é suficiente, non tendo o concello responsabilidades neste
tema, xa que aínda que é certo que o concello ten responsabilidades na xestión, non
ten responsabilidades nas obras. Remata o Sr. alcalde dicindo que están satisfeitos co
tema, pese a que require un esforzo importante.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que hai que partir de que mande quen mande na Xunta hai que tratar axeitadamente
aos concelleiros/as. Opina que non pode ser como ocorreu na época do bipartido,
cando non se recibía ao alcalde anterior e non se lle daba un duro. Pregunta o Sr.
Parajó canto enviou o goberno central deses tres millóns.

O Sr. alcalde resposta que nada.

O Sr. Parajó di que hai que ter coidado co tema dos convenios que hoxe se asinan e
mañan non se fan. Tratándose do informe do PXOM di o Sr. Parajó que non sabe o que
di ou o que non dí, pero que hai un informe de Aquaguest que lle da o visto bo. Lembra
o Sr. Parajó que antes non había “Plan E” e que bastante se fixo facendo dúas
depuradoras. Opina que hai que felicitarse porque veñan estes cartos e que ogalla
veñan máis.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que cando falaba de tres
millóns de euros, ela entende perfectamente o que é unha partida orzamentaria, que se
trata dunha especie de compromiso, pero tamén entende que as veces non é un
compromiso de achega, senón un compromiso para facer obras que realizan outras
Administracións Públicas supramunicipais. Pregunta a concelleira do grupo mixto se os
700.000 € aportados pola Xunta de Galicia non eran dunha transferencia estatal
anterior.

O Sr. alcalde resposta negativamente.
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A Sra. Lemus sinala que en moitas ocasións entende os partidismos, pero que neste
caso hai que ser un pouco máis cidadán que concelleiro de partido político.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Gesto, quen di que o PP felicítase e felicita á Xunta de
Galicia, non falando de partidismo senón de eficacia, xa que o que interesa e que os
servizos cheguen aos cidadáns.

O Sr. alcalde explica que no ano 2008, cando se contemplou a partida, non estaba
definido que Administración se ia a facer cargo da execución das obras. O tema foise
pechando no senso de que se ia a vehicular a través da Consellería e da Conca
Hidrográfica, producíndose un parón no tema como consecuencia das eleccións. Na
derradeira xuntanza a Xunta asume as obras de abastecemento e o Estado
comprométese a executar os dous millóns restantes a traves da Conca Hidrográfica.
Tratándose das demais intervencións o Sr. alcalde di que vai a economizar enerxías e
remata agradecendo a todas as Administracións os esforzos feitos neste tema.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (8 BNG, 5 PP e 2 grupo mixto), acorda:

Primeiro.- Aprobar o “PROXECTO DE CONSTRUCIÓN. AMPLIACIÓN DA E.T.A.P.
DE TEO. CONCELLO DE TEO (A CORUÑA)” asinado polos Enxeñeiros de
camiños, canles e portos, D. Carlos Martínez Bustelo (autor do proxecto) e D.
David Hernáez Oubiña (Director do Proxecto), incluíndo no mesmo a dilixencia de
actualización do IVE remitida pola C.M.A.T.I. (rex. entrada nº 7.115, de 04/08/2011).

Segundo.- Solicitar á Presidencia do Organismo Autónomo Augas de Galicia, o
financiamento do 70% do custo das obras.

Terceiro.- Comprometerse á entrega dos terreos e auga necesarios para a
execución das obras, así como tódalas autorizacións administrativas necesarias
para a realización destas.
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Cuarto.- Renunciar expresamente á retención de calquera tipo de taxa, canon ou
imposto de carácter local con motivo das obras.

Quinto.- Que se expoña ó público o proxecto durante 20 días hábiles.

Sexto.- Comprometerse a asumi-la explotación, mantemento e conservación das
obras, e de efectua-los traballos ordenados pola inspección facultativa despois
da súa execución.

Sétimo.- Comprometerse á actualización das tarifas pola prestación do servicio
na medida axeitada ó custo das obras que se realizan, e a súa explotación e
amortización (Art. 9f do Decreto 84/1997).

Oitavo.- Comprometerse a achegar a Augas de Galicia a cantidade fixa total de
304.309,85 €, correspondente ó 30% da parte do presuposto das obras que
financiará o concello, coas seguintes anualidades:
•

Ano 2012: 152.154,93 €

•

Ano 2013: 152.154,92 €

Noveno.- Facultar ó Sr. Alcalde-presidente para solicita-lo financiamento do 70%
do orzamento das obras.

3.- DITAME DA SOLICITUDE DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR DE
ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR MOR DO PROCESO FEDERATIVO DO CICLISTA
EZEQUIEL MOSQUERA.
O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo.

O Sr. Guerra sinala que vai a intervir a concelleira do PP, D.ª Carmen I. Leborán
Guldrís.
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Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, quen explica que todos son coñecedores da
situación persoal e profesional pola que está pasando Ezequiel, polo que unha vez que
el se decidiu a falar, o PP entendeu que era o momento en que todos os grupos
deberían facer unha serie de actuacións para apoialo. A Sra. Leborán da conta do
escrito presentado polo seu grupo, solicitando a celebración dun pleno extraordinario,
para tratar o asunto relativo “Á adopción de medidas por parte da Corporación Local
que favorezan a resolución do proceso federativo no que se encontra o deportista e
veciño teense, Ezequiel Mosquera”, no que se formula a seguinte proposta de acordo:
“Dada a gravidade da situación persoal do deportista por non poder competir ao non
estar resolto o seu proceso na Federación Española de Ciclismo:
1. Adoptar un manifesto por todos os grupos políticos que apoie e favoreza a
resolución federativa dun modo urxente do proceso no que se atopa o deportista
local, Ezequiel Mosquera.
2. Instar á Secretaría do Estado para o Deporte con competencias en materia
deportiva, para que axude a desbloquear o procedemento no que se encontra
este deportista teense, co obxectivo de acadar unha resolución urxente, dada a
gravidade e a situación do procedemento federativo no que está inmerso.
3. Instar á Federación Española de Ciclismo, esixindo a resolución urxente do
procedemento no que se atopa o deportista, para que se determine se está en
disposición ou non de seguir competindo.
4. O envío do manifesto de apoio aos diferentes medios de comunicación no nome
da Corporación Local do Concello de Teo.
5. A celebración dunha manifestación diante do Concello coa lectura do manifesto
por parte dos portavoces dos diferentes grupos políticos.
6. Unha rolda de prensa dos portavoces dos diferentes grupos políticos da
Corporación municipal.
7. A adopción doutras medidas que se propoñan por parte da Corporación Local,
que favorezan a resolución deste caso e esixan unha solución inmediata”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que agora hai dúas propostas, unha do PP e unha emenda do BNG, que debería terse
entregado antes. Opina o Sr. Parajó que se debería facer unha proposta consensuada
entre as dúas para que todo saia o máis favorable posible a Ezequiel.
- 11 -

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que comparte o dito polo
Sr. Parajó, engadindo que vai a esperar á defensa que o BNG faga da súa emenda
para posicionarse.

O Sr. alcalde di que compartindo o fondo da proposta do PP, o BNG ten unha emenda
na que se manteñen algúns puntos e outros axustánse máis á dinámica actual do
proceso e cede a palabra ao concelleiro do BNG, D. Manuel Anxo Fernánde Baz.

O concelleiro do BNG, Sr. Fernandez, da conta da emenda do BNG de data 16/08/2011
(rex. entrada nº 7286), que se recolle a continuación.
“EMENDA Á MOCIÓN DO PP de TEO NA QUE SOLICITA
MEDIDAS QUE FAVOREZAN A RESOLUCIÓN DO PROCESO
FEDERATIVO NO QUE SE ATOPA O CICLISTA EZEQUIEL
MOSQUERA

Vista a iniciativa do grupo municipal do Partido Popular que leva por título “A adopción
de medidas por parte da corporación local que favorezan a resolución do
proceso federativo no que se encontra o deportista e veciño teense, Ezequiel
Mosquera”, o Grupo Municipal do BNG presenta a seguinte emenda, polo que a parte
resolutiva da iniciativa quedaría redactada da seguinte maneira.

1. Adoptar un manifesto por todos os grupos políticos que apoie e favoreza a
resolución federativa dun modo urxente do proceso no que se atopa o deportista
local, Ezequiel Mosquera.
2. Instar á Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta e á Secretaría de Estado para
o Deporte para que se impliquen decididamente na resolución do procedemento
federativo no que se atopa este deportista teense.
3. Instar a Federación Española de Ciclismo, esixindo a resolución urxente do
procedemento no que se atopa o deportista, para que se determine se está en
disposición ou non, de seguir competindo.
4. Dar conta destes acordos aos diferentes medios de comunicación no nome da
Corporación Local do Concello de Teo.
5. Apoiar a marcha protesta do vindeiro 20 de Agosto que sairá do Concello de Teo
as 11.30 baixo o lema “Non queremos a volta a España en Galiza sen
EZEQUIEL MOSQUERA”.
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Nota aclaratoria: Mantéñense os puntos 1 e 3, modifícanse parcialmente
os puntos 2, 4 e 5, e elimínanse os puntos 6 e 7 da proposta orixinal.”
O Sr. Fernández explica que, tal e como consta na emenda, no punto segundo,
ademais da referencia á Secretaría Xeral do Estado introdúciuse a referencia á
Secretaria Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, substituíndose o previsto no punto
4 en canto ao envío dun manifesto, pola dación de conta dos acordos aos diferentes
medios de comunicación e substituíndo a previsión dunha manifestación no punto 5,
polo apoio á marcha do vindeiro 20 de agosto. Remata o Sr. Fernández sinalando que,
segundo a emenda, eliminaríanse os puntos 6 e 7.

A concelleira do PP, Sra. Leboran, di que ten a impresión de que a emenda do BNG
desvirtúa a proposta inicial do seu grupo, aínda que hai puntos nos que poderían estar
de acordo. Di a Sra. Leborán que o que busca o PP é a resolución da situación de
Ezequiel sen que con este tema se pretenda facer unha utilización partidista. Considera
que polo tanto o punto 6 é importante e na emenda do BNG suprímese. Opina a Sra.
Leborán que nestes casos hai que coidar o fondo, á marxe da forma. Salienta a Sra.
Leborán que non hai ningún problema en apoiar a marcha do 20 de agosto, sendo
porén importante que o concello fixera tamén algo.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que os puntos un a catro son case iguais, que o quinto pódese apoiar, tanto sen
emenda como con ela, engadindo que non lle ve inconvinte ao que di o PP.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que no punto catro pódense
incluir aos diferentes portavoces, engadindo que existindo unha manifestación da
sociedade civil, non ten sentido que en Teo se faga unha paralela. Remata a Sra.
Lemus apuntando a posibilidade de que se organizara unha recollida de firmas durante
a semana.

O concelleiro do BNG, Sr. Fernández, di que o seu grupo non ten ningún inconvinte en
que se introduza o tema dos portavoces. Salienta que se trata de solventar a
problemática engadindo que cando se fala da forma non se refire á redacción.
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O Sr. alcalde di que é certo que é mellor que as emendas estean canto antes, pero que
neste caso os argumentos xa se deron na Comisión Informativa. Salienta que o BNG
non considera positivo xerar dinámicas paralelas e movilizacións, porque desvirtúaría
un movemento que na súa primeira convocatoria tivo moito apoio. O Sr. alcalde sinala
que se vai a manter a emenda do BNG, non existindo inconvinte en aceptar a proposta
da Sra. Lemus e engadir no punto cuarto a referencia á participación dos diferentes
grupos, quedando o texto redactado conforme se recolle a continuación
“4.- Dar conta destes acordos aos diferentes medios de comunicación no nome da
Corporación Local do Concello de Teo, nun acto público coa presenza dos portavoces
dos diferentes grupos municipais”.
O Sr. Parajó di que, tratándose da emenda, ve lóxico que se presente hoxe, porén a
cuestión é que cando se trata de cousas que afectan a unha persoa teñen que ser
consensuadas antes de someterse ao Pleno, porque se agora saira con votos en
contra sería un pouco ilóxico.

O Sr. alcade di que xa lle dixo aos integrantes do Partido Popular que tería que levarse
a unha Xunta de Portavoces sen necesidade de sometelo a un Pleno, porén a proposta
mantívose e hoxe hai que debatila.

Antes de someter o asunto a votación, o Sr. alcalde aclara que se sometera a votación
a proposta emendada cona corrección da Sra. Lemus.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación,
dada a gravidade da situación persoal do deportista Ezequiel Mosquera por non
poder competir ao non estar resolto o seu proceso na Federación Española de
Ciclismo, adopta, por unanimidade dos presentes (8 BNG, 5 PP e 2 grupo mixto),
o seguinte acordo
1.- Adoptar un manifesto por todos os grupos políticos que apoie e favoreza a
resolución federativa dun modo urxente do proceso no que se atopa o deportista
local, Ezequiel Mosquera.
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2.- Instar á Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta e á Secretaría de Estado para
o Deporte para que se impliquen decididamente na resolución do procedemento
federativo no que se atopa este deportista teense.

3.- Instar a Federación Española de Ciclismo, esixindo a resolución urxente do
procedemento no que se atopa o deportista, para que se determine se está en
disposición ou non, de seguir competindo.

4.- Dar conta destes acordos aos diferentes medios de comunicación no nome da
Corporación Local do Concello de Teo, nun acto público coa presenza dos
portavoces dos diferentes grupos municipais.

5.- Apoiar a marcha protesta do vindeiro 20 de Agosto que sairá do Concello de
Teo as 11.30 baixo o lema “Non queremos a volta a España en Galiza sen
EZEQUIEL MOSQUERA”.

O Sr. alcalde, antes de levantar a sesión, da conta aos membros da Corporación, de
que, segundo o acordado no seu día polo Pleno, xa se procedeu, por Decreto, a
adxudicar a obra da piscina municipal.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo ás doce 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 13 / 2011
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO
PLENO MUNICIPAL
- 24 DE OUTUBRO DE 2011 –
Na Casa do Concello, a vinte e catro de outubro de dous mil once, 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. Manuel Anxo Fernández Baz
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. Ángel Manuel Rey Martínez
D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. Xurxo Francos Liñares
D. José Manuel Guerra Calvelo
D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón
D. José Antonio Patiño Amboaje
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
D.ª Uxía Lemus de La Iglesia
Non asisten, previa excusa:
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª María do Carme Hermida Gulías
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
Secretaria Xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
1

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida
constitución do Pleno, o Sr. alcalde, sendo as once horas e catro minutos
declara público e aberto o acto, pasando a tratar o asunto incluído na orde do
día que figura na convocatoria, que é o seguinte:
1º.- SORTEO DOS MEMBROS DE MESA PARA AS ELECCIÓNS XERAIS
2011.
Antes de proceder ao sorteo explícase que, segundo o disposto no artigo 26 da
Lei 5/1985, de 19 de xuño (en adiante, LOREG), as Mesas electorais están
formadas por un Presidente e dous vogais, debéndose proceder ao
nomeamento de dous suplentes por cada un dos citados membros.

A estes efectos lémbrase que noutros sorteos públicos de mesas electorais o
Pleno acordaba que, no caso de estar ausente algún dos membros nomeados,
non podéndose polo tanto efectuar a notificación, se nomeara ao seguinte da
lista correspondente.

Dase conta de que o novo programa informático do que se dispón para o
sorteo público dos membros das Mesas electorais, permite obter ao azar,
ademais dos membros das mesas que recolle a lei (un presidente, dous vogais
e dous suplentes), unha listaxe a maiores de suplentes, tanto para o cargo de
Presidente, como para os de vogais, á que, no seu caso, se podería acudir nos
supostos de imposiblidade de efectuar as notificacións correspondentes.
Proponse a estes efectos utilizar esta lixtaxe para o caso de intentos de
notificación fallida.

Os concelleiros aceptan unanimemente a proposta.

Seguidamente, de acordo do previsto no artigo 26 da Lei orgánica 5/1985, de
16 de xuño, de Réxime Electoral Xeral, procédese ao sorteo público dos
membros das Mesas Electorais que se formarán con motivo das vindeiras
Eleccións Xerais que se celebrarán o 20 de novembro de 2011, obténdose o
seguinte resultado:

2

DISTRITO: 1º

SECCION: 1ª

MESA: A

MEDIATECA O GRILO-CACHEIRAS
PRESIDENTE: D. Gonzalo Balo Casal
1º VOCAL: Dª. María Lama-Pereira Gómez
2º VOCAL: D. Sigfredo Lorenzo Oliveira
1º SUP. PRESIDENTE: D. Roberto González Méndez
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Teresa Bolaño Pampín
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. M. Pilar Fontán Pol
2º SUP. 1º VOCAL: Dª María Isabel Crespo Contiñas
1º SUP. 2º VOCAL: Dª María Nieves Álvarez González
2º SUP. 2º VOCAL: D. Elisardo Bernárdez Domínguez

DISTRITO: 1º

SECCION: 1ª

MESA: B

MEDIATECA O GRILO-CACHEIRAS
PRESIDENTE: Dª. Pilar Vanesa Varela Borreguero
1º VOCAL: Dª. Sara María Rodríguez Álvarez
2º VOCAL: D. Juan Jesús Rey Iglesias
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Leticia Varela López
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Patricia Reguera Alfaya
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Cristina Martíns Bouzón
2º SUP. 1º VOCAL: D. Juan Carlos Mallón Vázquez
1º SUP. 2º VOCAL: Dª Andrea Lourdes Rovegno Trillo
2º SUP. 2º VOCAL: D. Antón Noriega Sánchez

DISTRITO: 1º

SECCION: 2ª

MESA: A

ESCOLA DE RECESENDE-VILANOVA
PRESIDENTE: D. Enrique Rodríguez Marcos
1º VOCAL: Dª. María José Conde Souto
2º VOCAL: Dª. Clara Castilla Freire
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Carmen Casal Nogueira
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. María del Carmen Padín Fernández
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Silvia Mahía Barreiro
2º SUP. 1º VOCAL: D. José Ramón Saborido Fiaño
1º SUP. 2º VOCAL: D. Alfredo Blanco Peón
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. Silvia Blanco González

3

DISTRITO: 1º

SECCION: 2ª

MESA: B

TELECLUB DE CACHEIRAS-CACHEIRAS
PRESIDENTE: D. Ricardo García Carrión
1º VOCAL: Dª. Eva Gómez Cacho
2º VOCAL: Dª. María Pilar Baleato Negreira
1º SUP. PRESIDENTE: D. José Luis Seoane Cao
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Elisa Pilar Barreiro Fernández
1º SUP. 1º VOCAL: D. José Castro Vales
2º SUP. 1º VOCAL: Dª María José Franqueiro Márquez
1º SUP. 2º VOCAL: D. Manuel Parama Mato
2º SUP. 2º VOCAL: D. Juan José Ferradáns Maceira

DISTRITO: 1º

SECCION: 3ª

MESA: A

LOCAL ASOCIACION DE VECIÑOS A BAIUCA-SOLLÁNS
PRESIDENTE: Dª. Laura María Fiaño Avilés
1º VOCAL: Dª. Laura Calo Carro
2º VOCAL: D. Francisco Javier Iglesias Boga
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Vanessa González Chapela
2º SUP. PRESIDENTE: D. Jorge Garabal Varela
1º SUP. 1º VOCAL: D. Néstor González Blanco
2º SUP. 1º VOCAL: D. Martín Caiño Vigo
1º SUP. 2º VOCAL: Dª María Mercedes Calvo Pallas
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. Ana Isabel Antonio Montes

DISTRITO: 1º

SECCION: 3ª

MESA: B

LOCAL ASOCIACION DE VECIÑOS A BAIUCA-SOLLÁNS
PRESIDENTE: D. Álvaro Pena Suárez
1º VOCAL: D. Francisco Javier Pérez Barros
2º VOCAL: Dª. María Teresa Pérez Maceiras
1º SUP. PRESIDENTE: D. José Pan Rey
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Iria Monroy Méndez
1º SUP. 1º VOCAL: D. Julio Quinteiro Crespo
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. María Carmen Santín Gómez
1º SUP. 2º VOCAL: D. José Carlos Rego Jorge
2º SUP. 2º VOCAL: D. José Ignacio Liñares Martínez
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DISTRITO: 1º

SECCION: 4ª

MESA: A

CEIP DA IGREXA-CALO
PRESIDENTE: Dª. Rosa María Arias Palomanes
1º VOCAL: D. Ramón José Álvarez Lens
2º VOCAL: Dª. María Francisca Alamancos Sobrido
1º SUP. PRESIDENTE: D. Miguel Ángel Expósito Palomeque
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Begoña Castelao Ferreiro
1º SUP. 1º VOCAL: D. Avelino Antonio García Fraga
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. M. Ángeles Ascensión Gómez Villar
1º SUP. 2º VOCAL: Dª Elsa Raquel Gómez Gómez
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. María América López Peña

DISTRITO: 1º

SECCION: 4ª

MESA: B

CEIP DA IGREXA-CALO
PRESIDENTE: D. Bleique Mosquera Cardama
1º VOCAL: D. Wenceslao Peteiro Hernández
2º VOCAL: D. Fabián Romero Tobio
1º SUP. PRESIDENTE: D. Francisco Javier Olivas Sanchez-Vizcaíno
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. M. Isabel Soto Julias
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Lucía Villaverde Barreiro
2º SUP. 1º VOCAL: D. Ramón Rivadulla Seijo
1º SUP. 2º VOCAL: Dª Eva María Méndez Castelao
2º SUP. 2º VOCAL: D. Ángel Marcelino Ruíz Suanzes

DISTRITO: 1º

SECCION: 5ª

MESA: A

ESCOLA DE CASALONGA
PRESIDENTE: D. Arturo Duro Jorge
1º VOCAL: D. Ramón Calvo Fernández
2º VOCAL: Dª. M. Begoña Dueñas Carazo
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Covadonga Delgado Merino
2º SUP. PRESIDENTE: D. Jorge Juan Agullo García
1º SUP. 1º VOCAL: D. Juan Carlos Bures Miguens
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. María Josefa Argibay Silva
1º SUP. 2º VOCAL: Dª Monserrat Codesido Lueiro
2º SUP. 2º VOCAL: D. Rogelio Jesús Abeijón Vilas
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DISTRITO: 1º

SECCION: 5ª

MESA: B

ESCOLA DE CASALONGA
PRESIDENTE: D. Juan Carlos Pensado Barreiro
1º VOCAL: D. Aurelio Manuel Martis Sueiro
2º VOCAL: D. Rafael Rodríguez Martínez-Conde
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Mercedes Liñares Giménez
2º SUP. PRESIDENTE: D. José Manuel Míguez Nimo
1º SUP. 1º VOCAL: D. Bernardo José Padilla Campos
2º SUP. 1º VOCAL: D. Gregorio San Miguel Bartolomé
1º SUP. 2º VOCAL: D. Enrique Vázquez Rodríguez
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. Nuria Padín Quintanal

DISTRITO: 1º

SECCION: 6ª

MESA: A

CEIP OS TILOS
PRESIDENTE: Dª. María del Rosario Domínguez Caneda
1º VOCAL: D. Marcial Fernández Dobaño
2º VOCAL: Dª. María del Mar Lodeiro Liñares
1º SUP. PRESIDENTE: D. José Manuel Gándara Núñez
2º SUP. PRESIDENTE: D. José Luis Carbajo Romero
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Celia García Diéguez
2º SUP. 1º VOCAL: D. Jaime Miguel Baltar Tojo
1º SUP. 2º VOCAL: D. Pedro Antonio Girón Sánchez
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. María Dolores Cacheda Camino

DISTRITO: 1º

SECCION: 6ª

MESA: B

CEIP OS TILOS
PRESIDENTE: D. Juan Carlos Regueiro Rua
1º VOCAL: Dª. María Márquez Noya
2º VOCAL: D. Benito Silva Valdivia
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Berta Rivera Sanjurjo
2º SUP. PRESIDENTE: D. José Enrique Pardo Landrove
1º SUP. 1º VOCAL: D. Francisco Molino Pizarro
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. Cristina Mallo García
1º SUP. 2º VOCAL: D. Constantino Seara Seara
2º SUP. 2º VOCAL: D. Jesús Naveiro Bueno
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DISTRITO: 1º

SECCION: 7ª

MESA: U

CEIP OS TILOS
PRESIDENTE: D. Luis Calavia Laseca
1º VOCAL: D. Eladio García Somoza
2º VOCAL: D. Miguel Ángel Ramos Suárez
1º SUP. PRESIDENTE: D. Ignacio María García de los Huertos Vidal
2º SUP. PRESIDENTE: D. José Antonio Mato García
1º SUP. 1º VOCAL: D. José María Asla Esteva
2º SUP. 1º VOCAL: D. Roberto Octavio Celi Alzamora
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. Teresa de Jesús García Barcalo
2º SUP. 2º VOCAL: D. Pablo Martínez Mera

DISTRITO: 1º

SECCION: 8ª

MESA: U

ESCOLA DE RAXÓ
PRESIDENTE: Dª. Sofía Suárez Alén
1º VOCAL: D. Jesús Enrique Basanta Salguero
2º VOCAL: Dª. M. Elvira Souto Presedo
1º SUP. PRESIDENTE: D. Arturo Maneiro Vila
2º SUP. PRESIDENTE: D. Francisco Conde Barros
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Verónica García Leborán
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. Milagros Plaza Vázquez
1º SUP. 2º VOCAL: D. Miguel Ces Juanatey
2º SUP. 2º VOCAL: D. Guillermo Iglesias González
DISTRITO: 2º

SECCION: 1ª

MESA: A

ESCOLA DE LAMPAI
PRESIDENTE: D. Manuel Ángel Lafuente Moreira
1º VOCAL: D. Alejandro Javier Chico Lamas
2º VOCAL: D. Miguel Blanco Francisco
1º SUP. PRESIDENTE: D. Ramón Ramos Ferro
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Victoria Grandoso Caballero
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. María Jesús Castelao Botana
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. María Vidal Botana
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. Eva Bello Cajaraville
2º SUP. 2º VOCAL: D. Manuel Fernando Grandoso Caballero
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DISTRITO: 2º

SECCION: 1ª

MESA: B

TELECLUB DE LUOU
PRESIDENTE: D. Andrés Otero Ramos
1º VOCAL: Dª. Victoria Pérez Pedros
2º VOCAL: Dª. María Esther Rodríguez Durán
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Isabel Crespo Ranilla
2º SUP. PRESIDENTE: D. Antonio Javier Villar Rodríguez
1º SUP. 1º VOCAL: D. Lois Guillan Santamaría
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. María de los Ángeles Ferreira Casal
1º SUP. 2º VOCAL: D. David Martínez Franqueira
2º SUP. 2º VOCAL: D. Juan Manuel Angueira Edreira

DISTRITO: 2º

SECCION: 2ª

MESA: A

CASA COMUN DE RARIS
PRESIDENTE: D. Carlos Fernández Piñeiro
1º VOCAL: Dª. Tamara Noya Bermejo
2º VOCAL: D. Alberto Manuel Cereijo Suárez
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. M. Belén Méndez Naya
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Silvia García Caldelas
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Olga Pérez Paz
2º SUP. 1º VOCAL: D. Félix Díaz López
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. Mercedes Maneiro Freire
2º SUP. 2º VOCAL: D. Juan Francisco Fernández Encabo
DISTRITO: 2º

SECCION: 2ª

MESA: B

ESCOLA DE REIS
PRESIDENTE: D. Juan Manuel Pernas Rodríguez
1º VOCAL: Dª. María Ángeles Mendoza Rey
2º VOCAL: D. José Enrique Vázquez Iglesias
1º SUP. PRESIDENTE: D. Ángel Javier Cervera Mendoza
2º SUP. PRESIDENTE: D. Fernando Grobas Gallego
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Josefina Castro Rey
2º SUP. 1º VOCAL: D. Fernando Estévez Fuentes
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. Susana Carbia Puente
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. María Dolores Muiños Nodar
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DISTRITO: 3º

SECCION: 1ª

MESA: U

CENTRO SOCIOCULTURAL DE TEO
PRESIDENTE: Dª. Begoña Cajaraville Bello
1º VOCAL: Dª. Silvia Iglesias Villar
2º VOCAL: D. Francisco Javier Temes Rodríguez
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. María José Boo Martínez
2º SUP. PRESIDENTE: D. Víctor Barros Seoane
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Olga Quián Tato
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. Marina Torres Tato
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. Alejandra González-Concheiro González
2º SUP. 2º VOCAL: D. Antonio Paz Tarela

DISTRITO: 3º

SECCION: 2ª

MESA: A

CASA COMUN DE OZA
PRESIDENTE: D. Alfonso Valiño Ares
1º VOCAL: Dª. María Dolores García Varela
2º VOCAL: Dª. Patricia Bendaña López
1º SUP. PRESIDENTE: D. Ramón Munín Tojo
2º SUP. PRESIDENTE: D. Pablo Garrido Pardo
1º SUP. 1º VOCAL: D. Jesús Gumersindo Sánchez Fernández
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. María Estela García Fernández
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. Silvia Pérez Arias
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. Mónica Teo Pais

DISTRITO: 3º

SECCION: 2ª

MESA: B

CENTRO SOCIOCULTURAL DA RAMALLOSA
PRESIDENTE: Dª. Rosa María Fernández González
1º VOCAL: Dª. María del Carmen Arias Fernández
2º VOCAL: D. Óscar Vieites Zamar
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Rosa Moreiras Cuñarro
2º SUP. PRESIDENTE: D. Marcos Manuel Salgado Uzal
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Verónica Rosende Castro
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. María del Pilar Balado Torres
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. María Dolores Carril Regueiro
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. Cristina López Quintela

O Pleno por unanimidade dos presentes acorda que, no caso de non se
poida poder efectuar a notificación dalgún dos membros das mesas
nomeados anteriormente, se acuda á listaxe de suplentes que, a maiores
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dos que esixe a lei, xera o programa utilizado para o sorteo público, en
cada unha das mesas correspondentes.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as once horas e trinta 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 xeral

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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A C T A 12/2011
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 29 SETEMBRO DE 2011 –

Na Casa do Concello, a vinte e nove de setembro de dous mil once, 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 María do Carme Hermida Gulías
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. Ángel Manuel Rey Martínez
D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. Xurxo Francos Liñares
D. José Manuel Guerra Calvelo
D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón
D. José Antonio Patiño Amboaje
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
D.ª Uxía Lemus de La Iglesia
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
Non asiste, previa excusa:
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
Secretaria accidental:
D.ª Mª Pilar Sueiro Castro
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Interventora:
D.ª Manuela Barcia Vázquez

ORDE DO DÍA
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 28.07.2011 E 16.08.2011
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 527/11 Á 677/11)
3.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA O
CONTROL DAS COMISIÓNS BANCARIAS ABUSIVAS.
4.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE AS
DEVOLUCIÓNS CORRESPONDENTES ÁS LIQUIDACIÓNS NEGATIVAS
DA PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO.
5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O
ADIAMENTO DAS LIQUIDACIÓNS NEGATIVAS CORRESPONDENTES Á
PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DECLARACIÓN DA FEIRA
ANUAL DO SAN MARTIÑO COMO FESTA DE GALICIA DE INTERESE
TURÍSTICO.
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP DE CATÁLOGO
PRIORIZADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE
SEGURIDADE VIAL NA ESTRADA A RAMALLOSA – LUOU.
9.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOBRE ACCESO
A DOCUMENTACIÓN E ASESORAMENTO DOS CONCELLEIROS DA
CORPORACIÓN.
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 e cinco minutos declara público e aberto o
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acto, pasando a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria,
que son os seguintes:

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 28.07.2011 E 16.08.2011

Acta da sesión ordinaria do día 28 de xullo de 2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 28/07/11.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade.

Acta da sesión extraordinaria do día 16 de agosto de 2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 16/08/11.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade.

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 527/11 Á 677/11)
O Sr. alcalde dá conta das Resolucións da alcaldía dictadas dende o día 27 de xullo ata
o 26 de setembro de 2011, que comprenden os números 527 a 677, 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 MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA O CONTROL
DAS COMISIÓNS BANCARIAS ABUSIVAS.
O Sr. alcalde dá conta da moción do BNG de 12/09/2011, (rex. de entrada nº 8.275 de
14/09/2011) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de Contas, Facenda e Asuntos Económicos de 26/09/2011.
“MOCIÓN PARA O CONTROL DAS COMISIÓNS BANCARIAS ABUSIVAS
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As comisións que as entidades financeiras repercuten aos usuarios e usuarias experimentaron unha
subida significativa en plena crise económica, de maneira especial ao longo dos últimos meses. Ao tempo
que as entidades bancarias seguen acumulando beneficios, que ascenderon a 3.174 millóns de euros no
primeiro trimestre deste ano, tamén se detectou un notábel crecemento das comisións bancarias. As
estatísticas do Banco de España reflicten un incremento medio de todas as comisións bancarias, que
mesmo se acentuou en só un mes (desde maio a xuño deste ano), con incrementos que van desde o 6 ao
14,28%, comisións por mantemento de contas correntes ou de aforro que se están estandarizando ao
redor dos 30 euros anuais, gravando mesmo con cantidades adicionais a contas de saldos medios
inferiores a 2.000 euros.
Tamén coincide esta subida coa restrición no acceso ao crédito para a maioría de persoas, e coas
dificultades para obter financiamento tanto por parte de empresas e emprendedores como de particulares.
A aplicación de cláusulas abusivas e inxustas por parte das entidades financeiras non pode ser consentida
de maneira indefinida. As consecuencias negativas que supoñen para millóns de persoas a continuidade
desas prácticas bancarias ilegais, confírenlles un interese público e social que e obrigan a que as
institucións competentes, tanto o Goberno Central, que exerce a supervisión de todo o sector financeiro,
como a Xunta de Galiza, á que lle corresponde dita supervisión no ámbito das caixas de aforro, encaren a
situación e adopten medidas con carácter urxente en defensa do devandito interese
Por iso, solicitamos do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza, para que a súa vez inste tamén ao Goberno do Estado, a:
1. Adoptar as medidas necesarias para impedir que mentres se manteña a situación de crise
económica se produzan aumentos nas comisións que aplican as entidades financeiras.
2. Realizar unha supervisión das comisións das entidades financeiras, estabelecendo límites
máximos por cada comisión en función de parámetros obxectivos que teñan en conta o custo real
do servizo prestado.
3. Obrigar ás entidades financeiras a ofrecer de forma transparente o importe das comisións polos
distintos servizos.
4. Aprobar de forma inmediata as normas legais precisas para evitar que por parte das entidades
financeiras se manteña o cobro abusivo en concepto de mantemento ou administración de contas
correntes ou de aforro, obrigando á devolución das cantidades ingresadas en caso de persistir na
dita práctica.
Teo, 12 de setembro de 2011”
O Sr. Alcalde cede a palabra ao Sr. Sisto, que explica o contido da moción. Di que o
incremento das comisións bancarias, tal como se deduce das estatísticas do Banco de
España, é importante, e tendo en conta a situación de crise e os salarios actuais supón
un custo importante para as familias, e isto unido a que a práctica dos últimos anos que
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obriga prácticamente a todos a ter contas abertas nas distintas entidades bancarias
para a domiciliación de recibos etc., fai que a situación se agrave. Por todo isto,
preténdese instar á Xunta de Galicia e ó Estado para que tomen as medidas que se
propoñen nos acordos, dando lectura aos acordos propostos na mesma.

O Sr. Parajó di que está de acordo coa moción, porque as comisións bancarias
ademais de ser abusivas non son claras, o que implica que os usuarios non as
entendan.

Pola súa parte, a Sra. Lemus tamén está de acordo coa moción, e destaca que os
mecanismos de reclamacións establecidos polo Banco de España son a posteriori e o
sistema de reclamacións son lentos e pouco eficientes, e precísase unha regulación do
tema.

A continuación intervén o Sr. Guerra para dicir que o seu grupo tamén está de acordo
coa moción.

Preguntado polo Sr. Alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dunha segunda
volta de intervencións.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (8 BNG, 6 PP e 2 grupo Mixto), acorda:
Instar á Xunta de Galiza, para que á súa vez inste tamén ao Goberno do Estado,
a:
1. Adoptar as medidas necesarias para impedir que mentres se manteña a
situación de crise económica se produzan aumentos nas comisións que aplican
as entidades financeiras.
2. Realizar unha supervisión das comisións das entidades financeiras,
establecendo límites máximos por cada comisión en función de parámetros
obxectivos que teñan en conta o custo real do servizo prestado.
3. Obrigar ás entidades financeiras a ofrecer de forma transparente o importe das
comisións polos distintos servizos.
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4. Aprobar de forma inmediata as normas legais precisas para evitar que por
parte das entidades financeiras se manteña o cobro abusivo en concepto de
mantemento ou administración de contas correntes ou de aforro, obrigando á
devolución das cantidades ingresadas en caso de persistir na dita práctica.

4.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE AS
DEVOLUCIÓNS

CORRESPONDENTES

ÁS

LIQUIDACIÓNS

NEGATIVAS

DA

PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO.
O sr. Alcalde dá conta da moción do BNG de 09/09/2011, (rex. de entrada nº 8.276 de
14/09/2011) que se recolle a continuación, e que foi ditaminada favorablemente pola
Comisión Informativa de Contas, Facenda e Asuntos Económicos de 26/09/2011.

“MOCIÓN SOBRE AS DEVOLUCIÓNS CORRESPONDENTES ÁS LIQUIDACIÓNS
NEGATIVAS DA PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO
O actual sistema de financiamento das entidades locais foi impulsado e aprobado polo goberno do Partido
Popular e mantido polos gobernos do PSOE, o que nos aboca hoxe non só á minoración dun importante
montante dos ingresos dos concellos senón a devolución das liquidacións negativas da participación nos
ingresos do Estado (PIE), pondo en perigo o mantemento dos servizos públicos locais e á quebra
económica dalgúns concellos.
Os efectos da crise, sumada a insuficiencia financeira crónica dos concellos, constitúe unha mestura
explosiva que está a provocar dificultades para atender os servizos públicos
Pero ese modelo de financiamento local, que subordina aos concellos a unha existencia de sobresaltos e
angustia económica, afecta tamén á participación da Xunta de Galiza na distribución dos recursos e
emprega criterios discriminatorios co noso país ao non ter en conta factores como a dispersión dos
núcleos de poboación e o avellentamento, factores estruturais que impiden un axeitado modelo de
financiamento ás administracións públicas locais.
Non existen medidas reais para superar esta grave situación, simplemente esixen a devolución das
liquidacións negativas da PIE de xeito mecánico e administrativo, levando a cabo medidas económicas
que prexudican aos concellos e a sociedade en xeral, familias, traballadores e traballadoras. E desta
situación son responsábeis os gobernos con competencias e recursos para que a situación económica
tome un rumbo diferente outorgándolle un papel distinto ás administracións e garantindo o seu
funcionamento normal. Xa que logo, debe estabelecerse de xeito urxente un aprazamento na devolución
da PIE, condicionando a devolución en todo caso a que non se poña en risco a suficiencia financeira dos
concellos para atender servizos públicos básicos, e tamén unha revisión a fondo do sistema de
financiamento local.
Os concellos galegos, que representan aproximadamente o 6,5 % da poboación do Estado
español, reciben un 5,27% da participación nos ingresos do Estado. Mentres os concellos de
Galiza receben 176,54 euros por habitante, a media no conxunto do Estado recebe 221,07
euros. Así, queda patente que o financiamento dos concellos desde o Estado é insuficiente e
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inxusto: só ten en conta a poboación (75%) e o esforzo fiscal (25%) e non ten en conta que os
custos dos servizos en Galiza son máis altos que no resto do Estado pola dispersión poboacional
e o avellentamento da poboación. Neste sentido cómpre recordar que Galiza conta coa metade
dos núcleos de poboación do Estado: 36.000; e que a dispersión encarece os custos da
prestación dos servizos. É necesario reformar o financiamento local e incrementar a contía da
participación nos ingresos do Estado. Así, débese integrar plenamente a transferencia da
participación nos ingresos do Estado nos orzamentos da Xunta de Galiza, e esta transferencia
deberá ter en conta o maior custo dos servizos en Galiza.
Por iso, solicitamos do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza
1. A que demande do Goberno do Estado a elaboración dun Plan que garanta o gasto corrente aos
concellos e a acordar unha moratoria no pagamento das liquidacións negativas das cantidades
recibidas da Participación de Ingresos do Estado (PIE).
2. A que, así mesmo, demande do Goberno do Estado a reforma urxente do financiamento local, de
maneira que o novo modelo incremente a contía da PIE, e dita participación dos concellos galegos
se integre plenamente nos orzamentos da Xunta de Galiza. Así mesmo, demandarase que o novo
modelo teña en conta o maior custo dos servizos en Galiza, derivado da dispersión dos núcleos e
do envellecemento da poboación.
3. Dar conta deste acordo ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentares do
Parlamento de Galiza.
Teo, 9 de setembro de 2011”
O Sr. Alcalde cede a palabra ao Sr. Sisto que fai unha comparación do importe que se
recibe actualmente do Estado e do recibido no ano 2007, que ascendía a uns 40.000
€/mes máis que actualmente, e considera que a distribución que se fai non ten en conta
as características dos concellos da nosa comunidade autónoma, tanto no relativo á
dispersión de núcleos como ao envellecemento da poboación, o que implica que o
reparto que se está facendo é inxusto e discriminatorio, e así, os concellos de Galicia
representan aproximadamente o 6,5 da poboación do Estado e reciben da participación
en tributos do Estado o 5,27, e existen concellos que reciben case tres veces máis que
o Concello de Teo, e ese é o motivo da presentación da moción.
Engade que se absteñen na moción similar presentada polo PP, que se vai estudar a
continuación, pola parte expositiva da mesma, coa que non están totalmente de
acordo.
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A continuación intervén o Sr. Parajó para dicir que é certo que a participación nos
tributos do Estado baixou, pero que hai que ter en conta que os ingresos que recibe o
Estado tamén son menores. O que non se entende é por que a participación dos
concello galegos é menor que a do resto dos concellos, igual que os pensionistas
galegos cobran menos que os do resto do Estado. Engade que está de acordo coas
dúas mocións e polo tanto vai apoiar as dúas, a do BNG e a do PP.

A Sra. Lemus dí que o PSOE apoia esta moción, con independencia de que o problema
radica no financiamento local.
Dille ao Sr. Sisto que, cando dí que os ingresos do Estado baixaron, referirase ás
transferencias correntes, porque nas inversións hai que ter en conta os fondos
Zapatero, que incrementaron os ingresos bastante. Remata dicindo que vai apoiar a
moción e adianta que está en contra da moción do PP, porque aínda que estea de
acordo co fondo, non se pode aproveitar para ter unha visión partidista das cousas e
aproveitar para facer campaña.

O Sr. Guerra cédelle a palabra ao Sr. Gesto, quen di que o PP ten presentada unha
moción con un contido moi similar e polo tanto non tería sentido estar en contra desta,
se van presentar outra con contidos similares.

O Sr. Sisto aclara que cando di que se reduciron as transferencias do Estado estase
referindo ás transferencias correntes, porque si que é certo que en canto a inversións o
Plan Zapatero foi moi importante para os concellos e por suposto para Teo, e
agradécello.
En canto á moción similar presentada polo PP, anuncia que o BNG vaise abster porque
non comparte a exposición de motivos da mesma, porque a consideran partidista,
aínda que si están de acordo coa parte dispositiva.

Intervén de novo o Sr. Parajó para dicir que a situación é complicada e o que se
pretende é que o Concello de Teo teña máis ingresos, e que apoia as dúas mocións.
Non sabe como se van a devolver 12.000,- € ao mes cando os ingresos están no
mínimo.
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A Sra. Lemus agradécelle ao Sr. Sisto as palabras dedicadas ao Sr. Zapatero e engade
que o que importa é o Concello de Teo e os servizos aos cidadáns.

O Sr. Gesto di que non ten nada que engadir.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (8 BNG, 6 PP e 2 grupo Mixto), acorda:
Instar á Xunta de Galiza:
1. A que demande do Goberno do Estado a elaboración dun Plan que garanta o
gasto corrente aos concellos e a acordar unha moratoria no pagamento das
liquidacións negativas das cantidades recibidas da Participación de Ingresos do
Estado (PIE).
2. A que, así mesmo, demande do Goberno do Estado a reforma urxente do
financiamento local, de maneira que o novo modelo incremente a contía da PIE, e
dita participación dos concellos galegos se integre plenamente nos orzamentos
da Xunta de Galiza. Así mesmo, demandarase que o novo modelo teña en conta o
maior custo dos servizos en Galiza, derivado da dispersión dos núcleos e do
envellecemento da poboación.
3. Dar conta deste acordo ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos
parlamentares do Parlamento de Galiza.

5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O ADIAMENTO
DAS LIQUIDACIÓNS NEGATIVAS CORRESPONDENTES Á PARTICIPACIÓN NOS
INGRESOS DO ESTADO.
O Sr. Alcalde dá conta da moción do PP de 20/09/2011, (rex. de entrada nº 9.050 de
21/09/2011) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de Contas, Facenda e Asuntos Económicos de 26/09/2011.
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“ D. José Manuel Guerra Calvelo, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, en
nome e representación do mesmo e ao amparo do establecido nos artigos 91.4 e 97.3 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 no vindeiro Pleno da
Corporación para o seu debate no vindeiro Pleno do xoves día 29 de setembro de 2011, a
seguinte
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR DE TEO SOBRE O
ADIAMENTO DAS LIQUIDACIÓNS NEGATIVAS CORRESPONDENTES Á
PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO
Un ano máis, as entidades locais de Galicia enfróntanse á reclamación por parte do Goberno de
España dunha parte das cantidades percibidas durante o ano 2009 en concepto de participación
nos ingresos do Estado
As cantidades que teñen que devolver as entidades locais galegas como consecuencia da
liquidación do ano 2009 ascenden a -264.204.197,24 €. Se sumamos este importe co
correspondente ás liquidacións negativas do ano 2008 atopámonos con que o Estado está
reclamando aos concellos e deputacións de Galicia un importe de 370.488.85,53 €, importe que
representa case a metade do que perciben anualmente as entidades locais galegas en concepto
de participación nos ingresos do Estado.
No caso concreto do Concello de Teo o importe a devolver ascende a 731.719,44 euros. A cota
mensual durante o ano 2011 ascende a 4.139,26 euros e durante o ano 2012 ascenderá a
12.195,32 euros.
Esta situación é susceptible de agravarse se, como todo semella indicar a liquidación do 2010
resulta igualmente negativa.
A orixe do problema atópase na mala xestión do Goberno de España, presidido polo Sr.
Rodríguez Zapatero, que veu presentando durante os últimos anos uns orzamentos cunha
previsión de ingresos que a realidade se encargou de poñer en evidencia.
A reclamación efectuada polo Goberno de España neste momento podería poñer en risco o
mantemento dos servizos públicos de titularidade local, razón pola que cómpre solicitar que se
adíe o pagamento da cantidade a devolver cun prazo inicial de cinco anos ata un máximo de
dez, do mesmo xeito que se ten comprometido o candidato a presidente do Goberno, Mariano
Rajoy -para o caso de que gañe as eleccións- respecto das cantidades que o Estado lle reclama
ás comunidades autónomas.
Ademais, 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, que ningún
concello perciba menos ingresos netos en concepto de participación nos Ingresos do Estado que
os que percibiu durante o ano 2009.
Por todos os motivos expostos, o Grupo Popular proponlle ao Pleno da Corporación Municipal
a adopción dos seguintes acordos:
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1º.- Dirixirse ao Ministerio de Facenda do Goberno de España para solicitarlle que se adíe o
pagamento da cantidade a devolver correspondentes ás liquidacións negativas de participación
nos ingresos do Estado dos anos 2008 e 2009, fixadas actualmente en cinco anos, ata un prazo
de dez anos.
2.- Dirixirse ao Ministerio de Facenda para que o Goberno de España adopte unha medida
tendente a garantir que os ingresos netos que percibirán as entidades locais en concepto de
participación nos Ingresos do Estado non sexan inferiores ca os que veñen percibindo durante o
ano 2009, tal e como ten realizado a Xunta de Galicia co Fondo de Cooperación Local durante
os anos 2010 e 2011.
En Teo, a 20 de setembro de 2011”
O Sr. Alcalde dálle a palabra ao Sr. Guerra, que lla cede ao Sr. Pallas, quen di que
presentaron a moción porque o Concello de Teo ten que devolver 731.000,- €
correspondentes ás liquidacións dos anos 2008 e 2009 e son moitos cartos para
devolver en 5 anos, e o que se pretende é que eses 5 anos pasen a ser 10 anos, e
recorda que esta situación vén do incumprimento do goberno central de acometer a
reforma do financiamento local, para que os ingresos que se reciban durante o ano
2011 non sexan inferiores ao ano 2009,

e dá lectura á moción que se acaba de

transcribir para a que pide o apoio do Pleno.

A continuación intervén o Sr. Parajó para manifestar que está de acordo coa moción,
igual que o estaba coa anterior.

A Sra. Lemus dí que está de acordo co fondo da moción pero non coa forma, porque
non se trata de facer campaña política, porque se é así facemos todos campaña,
porque na mesma cúlpase a un partido cando a reforma do financiamento local
depende dos grupos maioritarios, non só do PSOE e recorda que a Xunta de Galicia
tamén recortou a participación no fondo de cooperación local, e tamén está esixindo a
devolución a moitos concellos, polo tanto non se pode culpar solo a un partido, o que
pasa é que estase utilizando o tema para facer campaña política, cando do que se trata
é de que se hai que devolver os cartos .

O Sr. Sisto dí que hai cousas da moción que o BNG non comparte e polo tanto vanse
abster, considera que a moción é sesgada na crítica a Zapatero, que ninguén lle quita a
culpa pero as culpas habería que repartilas, porque a Xunta e a Deputación teñen
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pagos pendentes, e que temos adiantado cartos que nos están levando aos concellos a
unha situación límite.

Intervén de novo o Sr. Pallas para dicirlle á Sra. Lemus que o que está en campaña é o
Sr. Blanco.

O Sr. Parajó manifesta que tiña intención de propoñer que se chegara a un consenso,
pero visto que están en campaña vai desistir.

A Sra. Lemus dille ao Sr. Pallas que o Sr. Blanco pode estar en campaña, pero aquí
estamos falando deste concello e o Sr. Blanco non é concelleiro de Teo, e ela si, e que
aquí o que importa é Teo.

Intervén o Sr. Alcalde para aclarar que a abstención do BNG neste asunto débese á
exposición de motivos da moción, na que se culpa a unha sola forza política, cando as
liñas de financiamento e subvencións da Xunta e da Deputación non chegan aos
concellos e estanse retrasando os pagos dos servizos como son a cuadrillas de
incendios, os ingresos de axuda no fogar, ou a última certificación do PXOM, e esta
situación repítese en moitos concellos, con independencia do color político, porque se
debe a unha situación estrutural provocada pola falla de liquidez.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
maioría, con 7 votos a favor (6 PP e 1 grupo Mixto) 8 abstencións do BNG e 1
voto en contra do grupo Mixto (Sra. Lemus), acorda:

1º.- Dirixirse ao Ministerio de Facenda do Goberno de España para solicitarlle que
se adíe o pagamento da cantidade a devolver correspondentes ás liquidacións
negativas de participación nos ingresos do Estado dos anos 2008 e 2009, fixadas
actualmente en cinco anos, ata un prazo de dez anos.

2.- Dirixirse ao Ministerio de Facenda para que o Goberno de España adopte unha
medida tendente a garantir que os ingresos netos que percibirán as entidades
locais en concepto de participación nos Ingresos do Estado non sexan inferiores
- 12 -

ca os que veñen percibindo durante o ano 2009, tal e como ten realizado a Xunta
de Galicia co Fondo de Cooperación Local durante os anos 2010 e 2011.

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DECLARACIÓN DA FEIRA ANUAL
DO SAN MARTIÑO COMO FESTA DE GALICIA DE INTERESE TURÍSTICO.
O Sr. Alcalde dá conta da proposta da alcaldía de 22/09/2011, que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Cultura,
Patrimonio; Normalización Lingüística e Mocidade de 26/09/2011.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE DECLARACIÓN DA FEIRA DO SAN MARTIÑO COMO
FESTA DE GALICIA DE INTERESE TURÍSTICO
Considerando que no Concello de Teo, no lugar coñecido como Rúa de Francos, se celebra a
Feira anual do San Martiño cunha antigüidade documentalmente probada de máis de catro
séculos.
Considerando que a Feira do San Martiño de Francos constitúe unha manifestación singular da
cultura popular e da economía gandeira galega.
Considerando que a Feira do San Martiño de Francos constitúe dende os seus inicios un punto
de encontro obrigado dos habitantes das Terras de Compostela e dos vales da Maía e da Ulla
e un trazo de identidade do conxunto dos habitantes do Concello de Teo, que ese día celebran
o patrón do concello.
Considerando que a Feira do San Martiño de Francos posúe un valor cultural, como punto de
reunión da veciñanza e de venda de produtos de artesanía e de temporada, dificilmente
igualable na actualidade.
Considerando que a Feira do San Martiño de Francos é unha das poucas feiras que se
manteñen na actualidade para a venda de gando cabalar e dos produtos relacionados con este
mundo.
Visto o disposto no Decreto 39/2011, do 1 de febreiro, de refundición en materia de Consello
Galego de Turismo, declaración de municipio turístico galego e declaración de festas de Galicia
de interese turístico, en particular o seu artigo 25.c), proponse ao Pleno do Concello, a
adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Solicitar á Dirección Xeral de Turismo da Consellaría de Cultura e Turismo da Xunta
de Galicia a declaración da Feira do San Martiño, que se celebra o día 11 de novembro na Rúa
de Francos, parroquia de Calo, Concello de Teo como festa de Galicia de interese turístico, de
acordo co previsto no Decreto 39/2011.
Segundo.- Remitir o presente á Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Galicia.
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Terceiro.- Facultar ao alcalde para a para a realización dos trámites necesarios para a
execución do presente acordo.
En Teo, a 22 de setembro de 2011”

O Sr. Alcalde cede a palabra á concelleira de Cultura, Sra. Hermida, que dí que
publicado o Decreto 39/2011 da Xunta de Galicia, no que se establece o procedemento
para declarar festas de Galicia de interese turística, o que fai que se inicie o expediente
para solicitar a declaración da feira de San Martiño como festa de interese turístico
galego, xa que cumpre todos os requisitos que se esixen no citado Decreto, ten mais
de 20 anos de antigüidade, en concreto a feira data do ano 1.593, é unha feira con
tradición cultural, é unha das poucas destas características que se manteñen, ademais
ten valor de cohesión social para o Concello, por ser o San Martiño a festa patronal de
Teo, á que se senten vencellados todos os veciños de Teo e incluso de fora de
Concello.

O Sr. Parajó di que está de acordo coa proposta da alcaldía, pero fai constar que onde
fai referencia aos “roteiros culturais” inclúese o cine que hai moito tempo que non
existe como cina, hoxe en día é un simple almacén e en cambio non aparece o
albergue ou a antiga estrada nacional. En calquera caso está de acordo co moción e
felicita á concelleira de cultura polo traballo realizado.

A Sra. Lemus comparte a opinión do Sr. Parajó porque considera que se trata dunha
festa das mais importantes do Concello que ten transcendencia mais alá da comarca e
hai que potenciala e felicita á concelleira polo traballo.

Seguidamente intervén o Sr. Guerra para ceder a palabra á Sra. Souto, quen manifesta
que están de acordo coa proposta aínda que consideran que debería facerse o mesmo
coa festa do cabalo, que o próximo ano cumpre 21 anos, e engade que espera que se
teñan en conta as propostas do PP.

A Sra. Hermida agradece os parabéns e aclara que o arquiveiro municipal fixo un
traballo importante, engade que aínda que o cine xa non existe, iso non é impedimento
para citalo xa que foi un dos primeiros cines da comarca que tivo incidencia e isto debe
salientarse, porque ten un valor cultural, e hai que salientalo.
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O Sr. Parajó entende que habería que citar cousas actuais, pero que está de acordo na
importancia do cine no seu día, engade que se debe aclarar que o pazo do Faramello
que se cita está no concello de Rois e non Teo. Engade que quere felicitar ao
arquiveiro polo traballo realizado.

Rematado o debate e sometida a proposta da alcaldía a votación, o Pleno da
Corporación, por unanimidade dos asistentes, (8 BNG, 6 PP e 2 grupo Mixto),
acorda:

Primeiro.- Solicitar á Dirección Xeral de Turismo da Consellaría de Cultura e
Turismo da Xunta de Galicia a declaración da Feira do San Martiño, que se
celebra o día 11 de novembro na Rúa de Francos, parroquia de Calo, Concello de
Teo como festa de Galicia de interese turístico, de acordo co previsto no Decreto
39/2011.

Segundo.- Remitir o presente á Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Galicia.

Terceiro.- Facultar ao alcalde para a para a realización dos trámites necesarios
para a execución do presente acordo.

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP DE CATÁLOGO
PRIORIZADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
O Sr. Alcalde dá conta da moción do PP de 20/07/2011, (rex. de entrada nº 6.746 de
21/07/2011) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de Contas, Facenda e Asuntos Económicos de 26/09/2011.
“Moción para -CATÁLOGO PRIORIZADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOSJOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO,, voceiro do Grupo Municipal Popular de Teo, en nome e
representación do mesmo e ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais de 1986, eleva ao Pleno da
Corporación para o seu debate a seguinte MOCIÓN para o pleno do xoves 28 de xullo:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 22 de decembro, o Parlamento de Galicia aprobaba a Lei 12/2010 de racionalización
do gasto na prestación farmacéutica na nosa comunidade. O obxecto da nova norma é establecer as
medidas de racionalización do uso dos medicamentos e produtos sanitarios no ámbito do Servizo Galego
de Saúde, mediante a implantación dun catálogo priorizado de produtos farmacéuticos.
Esta lei, consensuada coas sociedades científicas, contou co respaldo parlamentario do Partido
Popular e do Bloque Nacionalista Galego, e contempla, entre outros, aspectos tan fundamentais como:
-

Financiamento público de todos os principios activos.

-

Financiamento público de todos os fármacos que se axusten aos de prezo menor fixado no
nomenclátor nacional.

-

Atención diferenciada e excepcional nos casos que corresponda.

A pesar de que o gasto farmacéutico é un dos principais compoñentes do gasto sanitario, e un dos
que máis comprometen a sustentabilidade futura dos sistemas sanitarios, esta lei foi recorrida polo
Goberno Central ante o Tribunal Constitucional, o que provocou a suspensión cautelar desta.
O pasado 28 de xuño o Tribunal Constitucional acorda levantar a suspensión cautelar da lei,
entrando o alto tribunal en consideracións de fondo que avalan a norma aprobada polo Parlamento de
Galicia.
Por todo isto, o Grupo Municipal Popular no Concello da Teo somete á consideración do Pleno da
Corporación a aprobación dos seguintes acordos:
PRIMEIRO: Instar o Goberno de España a retirar o recurso interposto ante o Tribunal Constitucional en
contra da Lei de racionalización do gasto na prestación farmacéutica en Galicia.
SEGUNDO: Instar o Goberno central para que, tendo en conta a proposta aprobada no Parlamento de
Galicia cos votos do PP e BNG, estenda o catálogo priorizado no resto do Estado, co fin de garantir a
sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde.
TERCEIRO: Divulgar, dende o Concello, como institución máis próxima á cidadanía, e concretamente,
dende os centros comunitarios, información sobre os medicamentos xenéricos e as súas propiedades.”

O Sr. Alcalde da a palabra ao Sr. Guerra, que lla cede ao Sr. Pallas, da conta da
moción, e explica que o parlamento de Galicia aprobou a Lei 12/2010, que foi recorrida
polo Goberno Central ante o Tribunal Constitucional, que provocou a súa suspensión e
posteriormente levantouse a suspensión cautelar.
Engade que na comisión informativa o BNG propuxo facer unha emenda á moción, coa
que o seu grupo está de acordo porque recolle o que di a propia Lei 12/2010 e polo
tanto non teñen inconveniente en incluír a emenda.
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Intervén o Sr. Alcalde para dicir que a emenda engadiríalle á moción dous apartados,
cuarto e quinto co seguinte contido:
CUARTO.- Reclamar do Goberno Galego o reinvestimento dos aforros derivados das
medidas previstas na lei 12/2010 na mellora do sistema sanitario público,
especialmente na Atención Primaria.
QUINTO.- Reclamar do Goberno Galego a adopción das medidas necesarias para
promover a prescrición daquela alternativa terapéutica máis eficiente e segura para
unha mesma afección, promovendo:
A prescrición por principio activo.
A elaboración de guías de práctica clínica inseridas na historia clínica electrónica.
A ordenación funcional da visita médica.
Intervén o Sr. Parajó para manifestar que está de acordo coa moción e coa emenda,
aínda que considera que os medicamentos de marca son mais eficaces que os
xenéricos, pero son mais caros, e os médicos non os poden dar, así que hai que
conformase.

A Sra. Lemus di que non está en contra dos medicamentos xenéricos, que considera
que son iguais que os outros pero mais baratos, pero que rexeita a moción porque
considera que é extemporánea, porque o Ministerio de Sanidade aprobou un R. D. L.
en agosto, onde se recolle a obrigatoriedade da prescrición por principio activo que
supón un aforro en medicamentos, e o catálogo de medicamentos da Consellería de
Sanidade que a Conselleira levou ao Consello Interterritorial do Sistema Nacional de
Saúde, no que as propias comunidades autónomas do PP defenderon a proposta do
Ministerio fronte a proposta da Consellería, entende que non hai que mirar solo o aforro
senón que hai que mellorar o sistema de saúde público que é o que se pretende co
R.D.L., mentres que o catálogo da Xunta era mais unha medida de confrontación co
goberno central que unha medida de aforro. Aclara que está a favor dos medicamentos
xenéricos, pero rexeitan a moción.

O Sr. Alcalde di que hai demostracións científicas de que os xenéricos teñen os
mesmos principios activos e dan os mesmos resultados que os demais medicamentos,
o que pasa é que existen confrontación cos intereses das grandes farmacéuticas, pero
considera que o gasto farmacéutico hai que controlalo, e polo tanto está de acordo co
PP neste punto, aínda que non comparte a xestión do servizo de saúde da Xunta de
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Galicia, que está facendo unha privatización encuberta, pero van votar a favor da
moción coa emenda do BNG.

O Sr. Pallas dille á Sra. Lemus que a moción presentouse en xullo e a reunión da
ministra coas comunidades autónomas foi en agosto. E di que nestes meses que se
aplicou o catalogo da Xunta aforráronse moitos cartos.

O Sr. Parajó aclara que nunca dixo que non estivera de acordo cos xenéricos, o que
dixo foi que os médicos dan os xenéricos porque non poden dar os outros, engade que
está de acordo en que hai que controlar o gasto farmacéutico para manter o sistema de
saúde, pero insiste en que os xenéricos non son iguais que os outros medicamentos.

A Sra. Lemus di que o Sr. Parajó pagará os medicamentos e os demais tomaremos os
xenéricos. A continuación aclara que non quere entrar en debate co Sr. Pallas, pero
espera que no mes de novembro se empece a aplicar o R.D. L. aprobado polo Estado.

Rematado o debate e sometida a moción emendada a votación, o Pleno da
Corporación, con 15 votos a favor (8 BNG, 6 PP e 1 grupo Mixto) e o voto en
contra da Sra. Lemus do grupo mixto, acorda:
PRIMEIRO: Instar o Goberno de España a retirar o recurso interposto ante o
Tribunal Constitucional en contra da Lei de racionalización do gasto na
prestación farmacéutica en Galicia.
SEGUNDO: Instar o Goberno central para que, tendo en conta a proposta
aprobada no Parlamento de Galicia cos votos do PP e BNG, estenda o catálogo
priorizado no resto do Estado, co fin de garantir a sostibilidade do Sistema
Nacional de Saúde.
TERCEIRO: Divulgar, dende o Concello, como institución máis próxima á
cidadanía, e concretamente, dende os centros comunitarios, información sobre
os medicamentos xenéricos e as súas propiedades.
CUARTO: Reclamar do Goberno galego o reinvestimento dos aforros derivados
das medidas previstas na lei 12/2010 na mellora do sistema sanitario público,
especialmente na Atención Primaria.
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QUINTO: Reclamar do Goberno galego a adopción das medidas necesarias para
promover a prescrición daquela alternativa terapéutica máis eficiente e segura
para unha mesma afección, promovendo:
-

A prescrición por principio activo.
A elaboración de guías de práctica clínica inseridas na historia
clínica electrónica.
A ordenación funcional da visita médica

8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE SEGURIDADE
VIAL NA ESTRADA A RAMALLOSA – LUOU.
O Sr. Alcalde da conta da moción do PP de 15/07/2011, (rex. de entrada nº 6.748 de
21/07/2011) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Servizos de 26/09/2011.

“MOCIÓN PARA -Seguridade vial na estrada A Ramallosa-LuouJOSE MANUEL GUERRA CALVELO, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, en
nome e representación deste e ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de 1986, eleva ao Pleno da
Corporación para o seu debate a seguinte MOCIÓN para o Pleno do xoves 28 de xullo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na estrada A Ramallosa – Luou atopamos moitas carencias de sinalización para a seguridade dos peóns
e do propio tráfico rodado.
Á altura do Concello de Teo, onde comeza a dita estrada, atopamos unha serie de edificios institucionais
e de servizos públicos, o que significa unha gran afluencia de persoas a diario que veñen a facer
xestións. Isto supón moito tráfico rodado e moitos peóns.
Atopámonos que a unha beira temos o edificio administrativo do Concello e mais o Centro Sociocultural
da Ramallosa, e a outra beira temos a Policía Local, o Xulgado de Paz e o parque infantil. Isto supón
unha gran cantidade de peóns todos os días cruzando dunha beira a outra, sen poder pasar por un paso
de peóns, xa que son inexistentes nesta zona.
Os problemas acentúanse se temos en conta que esta zona se converteu nunha travesía urbana, coa
urbanización A Ramallosa, con 97 vivendas e co edificio fronte ao centro sociocultural, que aínda está
deshabitado, ademais das casas existentes neste tramo.
Só na urbanización A Ramallosa xa viven máis de 70 familias que, a diario, pasean polo lugar, con fillos
inclusive, sen ter en conta os veciños de toda A Ramallosa que se achegan ao parque ou pasean pola
zona.
Polo tanto, existe un perigo real de seguridade tanto para os peóns como para o tráfico rodado nesta
travesía. As altas velocidades dos vehículos que pasan por esta vía a diario non se corresponden coas
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que deberían de ser, xa que son moi elevadas. Isto provoca perigos importantes, polo que os veciños non
teñen sensación de seguridade. Calquera día pódense rexistrar problemas de gravidade.
Sabemos, ademais, que esta estrada é de competencia da Deputación, polo que as competencias non son
directas pero si existe unha responsabilidade por parte da administración local en pedir as solucións
pertinentes para os veciños. Sorpréndenos que non existan movementos para arranxar isto tendo en
conta que se pode comprobar polos propios membros do goberno a diario.
Entendemos que esta estrada tería que ser recoñecida como treito urbano coa pertinente mellora da
sinalización vertical e horizontal.
Os motivos polos que entendemos importante a actuación neste treito son os seguintes:
•
•
•
•
•

Entendemos que esta zona ten un carácter urbano debido a ser un centro administrativo con
tránsito diario de vehículos e peóns.
Entendemos que esta zona ten un carácter urbano pola cantidade de veciños que viven na zona.
Este treito reviste problemas moi serios de seguridade debido á falta de sinalización e de medios
que regulen e vixíen o tráfico.
Dada a existencia da empresa Martínez Montes e hijos, S.L., con movemento de entrada e saída
de maquinaria pesada, tememos que debido á velocidade dalgúns vehículos poidan darse
situacións críticas de perigo e seguridade, tendo en conta que está situada nunha saída en curva.
Como membros da Corporación local entendemos que somos responsables cos problemas
citados.

Por todo isto, o Grupo Municipal Popular do Concello de Teo somete a consideración do Pleno da
Corporación a aprobación dos seguintes acordos:
MOCIÓN
PRIMEIRO: Instar a Deputación Provincial da Coruña por parte do Pleno da Corporación a que tome
as solucións oportunas ao treito da estrada citada por considerarse de urxencia para os veciños.
SEGUNDO: Instar a Deputación a que as medidas de seguridade adoptadas ofrezan as garantías
necesarias para os veciños:
-

-

-

-

Pasos de peóns:
a. Un na zona das escaleiras da parcela do edificio administrativo, que cruza cara
o Xulgado, a Policía Local e o parque infantil.
b. Outro entre o Centro Sociocultural e o edificio deshabitado que existe en fronte.
Limitación da velocidade de todo o tramo con sinalización horizontal e vertical nos
lugares adecuados.
Colocación de semáforos para a limitación da velocidade e, se se considera necesario,
elementos que limiten a velocidade no tramo que vén de Luou ata o inicio da
urbanización A Ramallosa, que non sexan bandas rugosas ou outros elementos que
provoquen ruídos, xa que nesta zona os ruídos do tráfico provocan importantes molestias
aos veciños.
Estudo para a colocación de radar que posibilite as sancións pertinentes para os
vehículos que circulen a velocidades que revertan un risco para a seguridade dos
veciños.
Na saída da urbanización A Ramallosa, que está situada despois da nave industrial,
situar un sinal de ceda o paso ou un stop.
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-

Solicitude de competencias para sancionar por parte do corpo de seguridade neste treito
para non duplicar competencias co corpo da Garda Civil por ser competencia da
deputación.

TERCEIRO: Instar o Pleno a adoptar outras solucións neste treito nos enlaces das estradas locais:
- Outros pasos de peóns:
a. Un entre a parcela relativa ao edificio administrativo do Concello de Teo e o
Centro Sociocultural da Ramallosa.
b. Outro entre o parque infantil e o edificio baleiro que está situado fronte ao
Centro Sociocultural da Ramallosa.
- Na saída da urbanización A Ramallosa, que está situada despois da nave industrial,
situar un sinal de ceda o paso ou un stop.
CUARTO: Instar a Deputación as competencias para sancionar por parte do corpo de seguridade neste
treito para non duplicar competencias co corpo da Garda Civil por ser unha estrada de competencia
deles.
En teo, a15 de xullo de 2011”

O presidente dá a palabra ao Sr. Guerra, que lla cede ao Sr. Gesto, quen defende a
moción dicindo que no Pleno de xullo presentouse unha moción sobre a seguridade
viaria na zona na que se atopan os edificios administrativos, que quedou pendente e
que se inclúe neste Pleno. Engade que na comisión informativa púxose de manifesto
que a moción recollía medidas excesivamente concretas, o que fixo que se chegara a
un acordo co BNG para emendar a moción dándolle unha nova redacción, co obxecto
de chegar a un consenso con todos os grupos políticos sobre as medidas de
seguridade viaria precisas, e dá conta da moción emendada que mantén a exposición
de motivos e da moción e modifica os acordos propostos que quedan redactados do
seguinte xeito:
“EMENDA
PRIMEIRO: Instar á Deputación Provincial da Coruña por parte do pleno da corporación a que tome
as solucións oportunas ao treito da estrada citada por considerarse de urxencia para os veciños.
Neste senso consideramos importante:
-A colocación de pasos de peóns, prioritariamente, na zona das escaleiras do edificio administrativo que
cruza ao xulgado, a policía local e o parque infantil.
-O estudo de medidas como a colocación de semáforos, limitacións de velocidade, ou calquera outra
medida que os técnicos en seguridade viaria estimen pertinentes.
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SEGUNDO: Instar ao goberno municipal a adoptar outras solucións neste treito nos enlaces das
estradas locais:
•
•
•

Estudo para a colocación de radar que posibilite as sancións pertinentes para os vehículos que
circulen a velocidades que supoñan un risco para a seguridade dos veciños.
A colocación dunha sinal de STOP na saída da urbanización A Ramallosa que está situada
despois da nave industrial.
O pintado de outros pasos de peóns nas estradas de titularidade municipal na zona afectada.
En teo, a 29 de setembro de 2011”

Di que o que importa e a seguridade viaria dos veciños e por iso gustaríalle chegar a un
consenso con todos os grupos políticos sobre as medidas de seguridade viaria que se
deberán adoptar para todo o Concello con independencia de quen estea gobernando, e
considera que é importante estudar entre todos as medidas a adoptar.
O Presidente dálle a palabra ao Sr. Parajó que intervén para reprocharlle ao Sr. Gesto
que o consenso do que fala non se tratou co grupo Mixto, e se quere consenso de
todos os grupos debería falar con todos.
Engade que está en contra dos radares e polo tanto se na moción se mantén a
solicitude do radar él votará en contra; por outro lado, cree que o paso de peóns non se
debe situar cerca da rotonda, porque provoca freazos, como pasa na rotonda de
Casalonga, que os condutores frean e prodúcese o choque.
A Sra. Lemus tamén pón de manifesto o feito de que os grupos do BNG e do PP
chegaran a un consenso sen contar co Grupo Mixto. Non obstante entende que a
moción é importante e pide que se inste á Deputación a que tome medidas de
seguridade viaria en todas as estradas provinciais e non só neste tramo de A
Ramallosa, e dí que considera importante aprobar un plan de seguridade viaria para
todo o Concello.
O Sr. Sisto aclara que se chegou a este consenso entre o BNG e o PP, porque na
comisión informativa o BNG anunciou que ía presentar unha emenda á moción do PP,
e iso foi o que provocou que se negociara a redacción definitiva da moción. Di que por
parte do BNG non hai problema para cambiar o paso de peóns, e situalo no entorno da
escaleira, para poñelo no lugar máis axeitado, e en canto a seguridade viaria das
- 22 -

outras zonas do Concello considera que se deberían estudar as solucións entre todos,
para definir as liñas de actuación.
O Sr. Gesto dille ao Sr. Parajó que nas comisións informativas é onde se propoñen as
modificacións para tratar de chegar a un acordo, e iso foi o que se fixo con esta
moción, tratar de recoller na emenda as propostas do BNG, non concretando tanto as
medidas, e corríxense as deficiencias postas de manifesto, sen intención de chegar a
pactos secretos. Engade que o que importa é a seguridade dos veciños, que é un tema
moi serio.
O Sr. Parajó recórdalle ao Sr. Gesto que na comisión informativa dixo que non estaba
de acordo coa colocación do radar, e non se negociou con él a posibilidade de
enmendar a moción, e si que a negociou co BNG, él non presentou a emenda por
escrito pero díxollo de palabra. Considera que zonas con risco, como esta da
Ramallosa, hai moitas no concello e debería tratarse de buscar a mellor solución entre
todos.
Remata dicindo que el tamén quere chegar a un consenso, pero para isto teñen que
eliminar o radar e terían que ter negociado antes porque agora non sabe se van retirar
o radar ou non.
A Sra. Lemus dí que apoia a moción emendada, pero que a próxima vez, cando
queiran chegar a un consenso, deberían falar con todos os grupos municipais.
O Sr. Alcalde dille ao Sr. Parajó que o radar xa se vai poñer porque o concello de Teo
asinou, con outros concellos da zona, un convenio coa DXT para dotalos con un coche
patrulla con radar, que vai estar rotando por semanas entre os concellos asinantes do
convenio, remata dicindo que o BNG vai votar a favor da moción.
Rematado o debate e sometida a moción emendada a votación, o Pleno da
Corporación, con 15 votos a favor (8 BNG, 6 PP e 1 grupo Mixto) e coa abstención
do Sr. Parajó do grupo mixto, acorda:
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PRIMEIRO: Instar á Deputación Provincial da Coruña por parte do pleno da
corporación a que tome as solucións oportunas ao treito da estrada citada por
considerarse de urxencia para os veciños.

Neste senso consideramos importante:
- A colocación de pasos de peóns, prioritariamente, na zona das escaleiras do
edificio administrativo que cruza ao xulgado, a policía local e o parque infantil.

- O estudo de medidas como a colocación de semáforos, limitacións de
velocidade, ou calquera outra medida que os técnicos en seguridade viaria
estimen pertinentes.

SEGUNDO: Instar ao goberno municipal a adoptar outras solucións neste treito
nos enlaces das estradas locais:
•

Estudo para a colocación de radar que posibilite as sancións pertinentes
para os vehículos que circulen a velocidades que supoñan un risco para a
seguridade dos veciños.

•

A colocación dunha sinal de STOP na saída da urbanización A Ramallosa
que está situada despois da nave industrial.

•

O pintado de outros pasos de peóns nas estradas de titularidade municipal
na zona afectada.

O Sr. Parajó pide explicar o seu voto para aclarar que está de acordo con parte da
moción, pero que se abstén por que está en contra da colocación de radares, considera
que teñen unha única finalidade que é multar para recadar cartos, e non é o mesmo os
radares itinerantes da DXT que instalar un radar fixo.

9.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOBRE ACCESO A
DOCUMENTACIÓN

E

ASESORAMENTO

CORPORACIÓN.
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DOS

CONCELLEIROS

DA

O Sr. Alcalde da conta da moción do grupo municipal Mixto de 16/09/2011, (rex. de
entrada nº 8.561 de 16/09/2011) que se recolle a continuación, ditaminada
favorablemente

pola

Comisión

Informativa

de

Persoal,

Seguridade

Cidadán,

Comunicación e Medio Natural de 26/09/2011.

“O Grupo Municipal Mixto, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida
resultar de aplicación, presenta esta MOCIÓN, en base á seguinte
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O dereito de información dos concelleiros/as de calquera Corporación municipal incardínase no artigo
23 da Constitución española e caracterízase, entre outras, polas seguintes notas:
-

-

-

INDIVIDUALIDADE: corresponde a cada un dos concelleiros e pódese exercitar independentemente
por calquera deles.
ILIMITACIÓN TEMPORAL: esténdese a expedientes en tramitación, actuacións pasadas e futuras,
respecto a documentos que, nun determinado momento, non sexan precisos pero que poidan ser nun
momento posterior.
ILIMITACIÓN EN CANTO AO OBXECTO: non se limita a documentos concretos e
predeterminados, senón que se estende a todos aqueles datos, informes ou antecedentes que poidan
resultar necesarios para o exercicio da súa función (actas, arqueos, facturas, libros de entrada e
saída, expedientes, etc.).
INNECESIDADE DE MOTIVACIÓN: non é necesario xustificar concretamente para que se solicitan
os documentos.

O artigo 77 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, sinala que todos os
membros das corporacións locais teñen dereito a obter do alcalde ou presidente ou da Comisión de
Goberno cantos antecedentes, datos e informacións obren en poder dos servizos da Corporación e
resulten precisos para o desenvolvemento da súa función.
Abunda neste dereito o Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento
de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, no seu artigo 14.
Así mesmo, no artigo 15 do ROF recóllese o dereito ao acceso á documentación nos casos de que non se
precise autorización previa.
O artigo 16 ROF sinala que as condicións para a consulta e exame concreto dos expedientes, libros e
documentación xeral que, en resumo, sinala que este tipo de documentación non poderá saír da Casa
Consistorial, ou das correspondentes dependencias e oficinas locais.
O Regulamento orgánico municipal do Concello de Teo recolle así mesmo este dereito de acceso á
documentación nos seus artigos 23, 48, 49 e 50.
En todo caso, debemos recordar que o dereito á información é un medio necesario para que os
concelleiros poidan exercer os seus cargos públicos, polo que deben darse as maiores facilidades que os
medios humanos e materiais cos que se conte permitan.
Como se pode observar na normativa xeral, en ningún caso se sinala que o acceso á documentación deba
realizarse en horario de atención ao público aos cidadáns.
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Non obstante, na normativa municipal, no Regulamento orgánico municipal, no seu artigo 50.4,
sinálase que “o horario de consulta será o xeral de funcionamento da administración municipal, a non
ser que a Alcaldía o amplíe ou sinale un horario específico”.
Este horario de atención ao público no Concello de Teo é de 8.00 a 15.00 horas en horario de inverno e
de 8.00 a 14.00 horas, en horario de verán. Os sábados o horario do Concello é de 9.00 a 13.00 horas,
pero só para o Rexistro.
A meirande parte dos concelleiros da oposición de Teo traballan e o seu horario laboral coincide co
horario de apertura do Concello de luns a venres.
O resultado desta situación é que a revisión de expedientes só sería posible en sábado, si se trata de
documentación incluída en ordes do día, se o sábado fose un día hábil para o acceso a dita
documentación.
Polo tanto, os Concelleiros sen ningún tipo de dedicación e que traballan non poden exercitar o seu
dereito de acceso á documentación máis que a través da solicitude de copias de expedientes, solicitudes
que realicen, ben persoalmente o sábado no Rexistro do Concello, ben a través de terceiras persoas
calquera outro día.
Desta forma, benefíciase de forma explícita o labor dos/as concelleiros/as con dedicación exclusiva
(que recordemos son todos do grupo de goberno), en detrimento dos/as concelleiros/as que non gozan
de tal privilexio, e que deben compatibilizar a súa vida laboral co cargo político de representación dos
teenses.
Como sinala a sentenza do Tribunal Supremo de 22/01/1996, “cando a un representante dos cidadáns
que non forma parte do Goberno municipal se lle entorpece o desenvolvemento das súas funcións,
impedíndolle o acceso a datos e informacións aos que ten dereito, estase cometendo unha acción
gravemente censurable, que atenta a un principio básico no funcionamento do sistema democrático”.
Así mesmo, este tipo de prácticas implican que en moitos casos se deba solicitar a documentación de
forma xeral e non concreta, o que pode implicar un colapso dos servizos administrativos do Concello,
ademais dun dispendio de medios materiais e humanos.
Por outro lado, os concelleiros poden solicitar asesoramento dos servizos técnicos do Concello en temas
relacionados coas súas funcións. Nas condicións actuais é imposible poder efectuar este asesoramento
fóra do horario laboral antes sinalado.
Entendemos que, por motivos operativos, os traballadores do Concello, especialmente do servizo de
Secretaría e de Intervención, non poden ter continuamente un horario fóra da súa xornada laboral, pero
entendemos que se podería artellar un método que facilitase o exercicio dos seus dereitos aos
Concelleiros, sen colapso da administración e de todas formas, limitado.
Un posible sistema podería ser que:
1.- Mediante solicitude previa, os/as concelleiros/as poderían, un día pola tarde semanalmente, ou
sábado pola mañá, consultar expedientes, libros de entrada e saída, etc., así como asesorarse cos
servizos técnicos municipais.
Desta forma, poderíase saber con antelación que tipo de documentación desexa ver o/a concelleiro/a ou
con que servizo técnico necesita asesorarse, facilitando os labores dos traballadores municipais.
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Co fin de evitar que, cada concelleiro/a solicitase un día diferente da semana, fixarase previamente polo
alcalde, no uso das súas competencias, que día da semana vai procederse a esta atención aos
concelleiros/as.
2.- Fixar o horario un día pola tarde antes da celebración das comisións informativas de pleno e dos
plenos ordinarios para a revisión da documentación dos asuntos das ordes do día, sen solicitude previa.
Tendo en conta que os plenos ordinarios do Concello de Teo se celebran os últimos xoves de cada mes, e
que as comisións informativas soen celebrarse os venres, podería fixarse o xoves pola tarde unha
semana antes da celebración do Pleno, como día de revisión destes asuntos.
Por todo o cal, para o exercicio da defensa dos intereses dos veciños e veciñas do Concello de Teo e ante
a discriminación que representa a situación actual para os concelleiros sen dedicación e traballadores
por conta allea ou propia, ou empregados públicos.
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO:
Instar o alcalde do Concello de Teo que, conforme ás competencias sinaladas nos artigos 21.1.a e 21.1.h
da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, así como o artigo 50.4 do ROM do
Concello de Teo, proceda á fixación dun horario para o acceso á información e asesoramento, que
permita o exercicio dos seus dereitos constitucionais e legais de acceso á información aos/ás
concelleiros/as da Corporación municipal de Teo sen dedicación, a través das seguintes medidas:
-

FIXAR UN DÍA SEMANALMENTE POLA TARDE OU SÁBADO POLA MANÁ, para que
os/as concelleiros/as poidan, previa solicitude, exercitar o seu dereito de acceso a cantos
antecedentes, datos e informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten
precisos para o desenvolvemento da súa función e sexan asesorados por persoal da Corporación.

-

FIXAR UN DÍA POLA TARDE OU SÁBADO POLA MAÑÁ, antes dos plenos ordinarios para
a revisión da documentación dos asuntos das ordes do día, sen solicitude previa.
Teo,16 de setembro de 2011”

Así mesmo dáse conta dunha emenda á esta moción presentada polo BNG, que
modifica a parte resolutiva e que literalmente di:
“EMENDA
Á MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MIXTO SOBRE O DEREIRO Á INFORMACIÓN
DOS CONCELLEIRO/AS
Modifícase a parte resolutiva mantendo o párrafo no que se insta ao Alcalde, e reformúlanse os
dous puntos que propoñen medidas concretas, de xeito que quedarían redactados así:
HABILITAR OS SÁBADOS POLA MAÑÁ como un dos días nos que os concelleiros/as poidan,
previa solicitude por escrito de documentación completa, exercitar o seu dereito de acceso a
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cantos antecedentes, datos e informacións obren en poder dos distintos servizos municipais e
resulten precisos para o desenvolvemento da súa función.

HABILITAR OS SÁBADOS POLA MAÑÁ como un dos días nos que os concelleiros/as poidan,
antes dos plenos ordinarios, revisar a documentación dos asuntos da orde do día sen solicitude
previa.
28 de setembro de 2011”

O Sr. Alcalde dálle a palabra á Sra. Lemus que da lectura á moción presentada na que
se destaca o dereito á información de todos os concelleiros, porque os concelleiros que
non teñen dedicación exclusiva están en inferioridade de condicións para acceder a
esta información.
O Sr. Parajó di que está de acordo coa moción.
O Sr. Guerra di que o seu grupo tamén está de acordo.
Intervén o Sr. Alcalde para dicir que a emenda que propón o BNG e para evitar que
unha persoa teña que facer garda polas tardes, o que supón un incremento de horas
de traballo que habería que pagar como horas extraordinarias, a emenda pretende
conciliar os dereitos dos traballadores co dereito á información dos concelleiros e
propón e habilitar os sábados pola maná para atender a solicitude dos concelleiros sen
incrementar as horas de traballo dos funcionarios.
A Sra. Lemus está de acordo coa emenda proposta polo BNG.
O Sr. Guerra tamén apoia a emenda.
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (8 BNG, 6 PP e 2 grupo Mixto), acorda:
Instar o alcalde do Concello de Teo que, conforme ás competencias sinaladas
nos artigos 21.1.a e 21.1.h da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local, así como o artigo 50.4 do ROM do Concello de Teo, proceda á
fixación dun horario para o acceso á información e asesoramento, que permita o
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exercicio dos seus dereitos constitucionais e legais de acceso á información
aos/ás concelleiros/as da Corporación municipal de Teo sen dedicación, de xeito
que:

-

HABILITE OS SÁBADOS POLA MAÑÁ como un dos días nos que os
concelleiros/as poidan, previa solicitude por escrito de documentación
completa, exercitar o seu dereito de acceso a cantos antecedentes, datos e
informacións obren en poder dos distintos servizos municipais e resulten
precisos para o desenvolvemento da súa función.

-

HABILITE OS SÁBADOS POLA MAÑÁ como un dos días nos que os
concelleiros/as

poidan,

antes

dos

plenos

ordinarios,

revisar

a

documentación dos asuntos da orde do día sen solicitude previa.

10.-MOCIÓNS.
Antes de entrar no punto de 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 recordarlle aos concelleiros/as que as moción de urxencia son
para situacións moi concretas onde quede debidamente xustificada a urxencia, nos
demais casos as mocións deben estar informadas pola comisión informativa
correspondente.
Seguidamente pregúntalle ao portavoz do PP se quere que se someta a debate a
urxencia de algunha das tres mocións que ten presentadas ou se as deixa para o
próximo pleno, co compromiso de que serán incluídas na orde do día do pleno ordinario
de outubro.

Intervén o Sr. Gesto para preguntar polos prazos para solicitar a subvención do INEGA
que poderían afectar a unha das mocións que ten presentadas o PP.
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Dille o Sr. Alcalde que con independencia de que se trate a moción do PP ou non o
Concello vai pedir a subvención de aforro enerxético, e aclara que na moción trátanse
outras cuestións.
Seguidamente intervén a Sra. Souto para dicir que se incluiría a moción de aforro
enerxético se os prazos non permiten que se trate no próximo pleno.
Respóndelle o Sr. Sisto que o prazo remata a mediados de novembro e que polo tanto
si que dá tempo de tratala no pleno de outubro.
11.- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO (PSdeG-PSOE e INTEO).

O concelleiro do grupo Mixto, Sr. Parajó, formula os/as seguintes rogos e preguntas:
- Pide que se investigue aos negocios que están situados nas Galanas ata o límite de
O MIlladoiro, porque moitos que están instalados dentro dos límites do concello de Teo,
publicítanse, como negocios de Ames ou Santiago cando son de Teo, e quere saber se
teñen a licenza de actividade e se teñen pedidas licenza para as obras que están
facendo, porque cónstalle que algunha non ten licenza, tamén quere saber se están
pagando os impostos e taxas correspondentes ao concello de Teo. Pide que se faga
unha investigación ao respecto.
Contéstalle o Sr. Sisto que na publicidade non poden entrar, porque non se lles pode
impedir que fagan a publicidade que estimen oportuna, outra cousa é o tema das
licenzas, é certo que hai obras sen licenza, pero estase levando a cabo unha
regularización das naves e dos concesionarios, o que pasa é que o proceso é
complicado pero pouco a pouco estase regularizando a situación.
O Sr. Parajó di que un mesmo propietario ten 6 ou 7 naves que está alugando a
distintos titulares, ás que lle ten posta a dirección en Ames, cando están situadas en
Teo, e unha cousa é o nome comercial e outra a dirección que si se lle pode obrigar a
que a poñan correcta.
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O Sr. Alcalde dille ao Sr. Parajó que o que lle interesa ao Concello e regularizar a
situación dende o punto de vista urbanístico, e das licenzas de actividade, pero logo a
publicidade que fagan e o nome comercial é cousa deles, e neso non se van meter,
mentres tributen en Teo. En calquera caso miraran o tema da dirección das empresas
situadas dentro do concello de Teo.
- O Sr. Parajó pregunta a continuación se fixeron algunha xestión coa Xunta en relación
coa construción dunha escola infantil en Cacheiras, porque hai falta de prazas e moitos
nenos en lista de espera.
O Sr. Alcalde dille que non hai nada sobre este tema, é consciente de que hai lista de
agarda, e sería bo ter outra escola infantil mais, pero é complicado, non tanto conseguir
os cartos para facer o edificio, senón manter o servizo, porque coas tarifas que están
establecidas pola Xunta o servizo é deficitario o que implica que o Concello ten que
facerse cargo do custo de funcionamento que ascende a 500.000,- €/ano e isto é son
moitos cartos, a única solución sería que a Xunta se fixera cargo das escolas infantís,
porque para un concello cun orzamento como o de Teo e inviable asumir agora unha
cuarta escola infantil.
Contéstalle o Sr. Parajó que os cartos haberá que sacalos doutro lado, pero as escolas
infantís son moi importantes e hai que mantelas, porque se lle fan criticas ao goberno
central porque recortan en educación e aquí hai nenos sen praza nas escolas infantís.
O Sr. Alcalde dille que a ratio de prazas das escolas infantís en Teo está moi por
encima doutros concellos, temos tres escolas para 18.000 habitantes e sería imposible,
non solo construílas, senón facerse cargo do funcionamento dunha cuarta escola
infantil cos prezos que están marcados pola Xunta e que non se poden variar, e a
subvención que da a Xunta para o seu funcionamento este ano é de 40.000,- € para as
tres.
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O Sr. Parajó propón que se faga a xestión coa Xunta para construír o edificio e logo os
cartos para mantela xa se sacarán de algún sitio, para que todos os nenos teñan praza.
- O Sr. Parajó pregunta a continuación se a empresa que está encargada do
mantemento dos xardíns e das rotondas está traballando, porque na estrada nacional
550 dá a sensación de que non se pasou por alí en anos.
Contéstalle o concelleiro de servizos básicos, Sr. Francos, que os coches pasaron por
encima da medianeira e desfixérona, pero nos próximos días está previsto que se
arranxe toda a N 550, tanto a rotonda de Casalonga como as outras rotondas da
mesma estrada así como os laterais.
- O Sr. Parajó pregunta que hai dos polígonos industriais e das noticias aparecidas na
prensa, e da reunión cos empresarios sobre este tema.
Contéstalle o Sr. Sisto que se fixo unha reunión informal cos empresarios e é posible
que non se convocara a todos, porque se fixo en base ao padrón do IAE, e foi para
darlle conta dun estudio de custo da actuación para o desenvolvemento do polígono
industrial de A Ramallosa, porque o polígono grande de Cobas de momento é inviable
debido aos problemas de comunicación que existen, o que se está facendo e abrir un
prazo de presentación de necesidades para ver que necesidades hai entre os
empresarios de Teo, e se os empresarios están interesados e chegan o 60% ou mais
da superficie do polígono iríamos ao seu desenvolvemento. Engade que estas
solicitudes non implican ningún tipo de compromiso senón que son a modo de enquisa,
cando se teñan os datos suficientes traeranse ao Pleno para que todos os grupos
acorden tomar as decisións que procedan.
- A continuación intervén a sra. Lemus di que lle chegaron queixas sobre a iluminación
da gardería de A Ramallosa, e pregunta se non se pode apagar mais tarde.
Seguidamente pregunta pola tramitación da autorización sanitaria do cemiterio.
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Contéstalle o Sr. Alcalde que están pendentes da visita de inspección, porque houbo
que arranxar algúns deterioros, e agora esperan que se dea a autorización definitiva de
sanidade.
- A Sra. Lemus pregúntalle ao Sr. Alcalde se lle pode dar información sobre os
incendios no concello de Teo.
O Sr. Alcalde dille que no próximo pleno daralle datos concretos sobre o número de
lumes, que en extensión non foi moi importante, aínda que houbo moitos lumes e
algúns presentaron perigo para as vivendas.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.
Os/as concelleiros/as do PP formulan os seguintes rogos e preguntas:
- O Sr. Guerra pregúntalle ao Sr. Sisto pola moción presentada en xullo, relativa a pista
de Paredes e pregunta tamén pola débeda histórica que o Concello ten cos veciños de
Rarís.

Neste momento abandona a sesión o Sr. Fernández.

O Sr. Sisto dille que á primeira pregunta vaille contestar no próximo pleno, e en canto
ao tema da ponte de Sestelo, e un tema que hai que tratar de solucionar entre todos
porque a obra vai a mais de 130.000 €, polas condicións que pon Augas de Galicia, e
unha obra que antes estaba en torno aos 40.000 €, pero o proxecto que había non
serve e fai imposible acometela con fondos municipais, e engade que a Deputación vai
aprobar o POS 2012 e aproveita para dicirlle a todos os grupos que traian as súas
propostas e con isto non quere dicir que se teña que incluír a ponte de Sestelo, pero
entre todos deben establecer as prioridades.

-O Sr. Pallas pregunta, en relación co polígono, por que houbo unha reunión cuns
empresarios e con outros non, reunión da que nos enteramos pola prensa e despois
aparece o prezo do m2 unha vez urbanizado, datos facilitados por empresarios que
estiveron nesa reunión.
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Neste momento incorporase de novo á sesión o Sr. Fernández.
Contesta o Sr. Sisto que non houbo unha convocatoria formal e o que se fixo foi avisar
a todos os que se puido, pero houbo empresarios aos que non se puido avisar, pero iso
non implica que os que foron a reunión estean en mellores condicións nin teñan mais
dereitos que os outros, tratábase solo de saber que interese había no polígono
industrial entre os empresarios, e asumimos as deficiencias que houbo na
convocatoria. En canto ao prezo do m2 solo se fixo un estudo de costos da
urbanización (electrificación, movementos de terra, etc.) feito polo arquitecto municipal
e chegouse a un prezo aproximado en torno a 55 €/m2, e insiste en que non implica
privilexios para nadei o que interesa é que haxa o maior número de empresarios
interesados.

-O Sr Pallas pregunta se hai problemas co abastecemento de auga, como hai noutros
lugares de Galicia.
O Sr. Alcalde dille que coa auga tivemos mais problemas o ano pasado que este ano,
este verán non houbo que adoptar medidas excepcionais.
Pregunta tamén o Sr. Pallas que pasa co alumeado do lugar de Poboa que aínda están
prendidos os focos da festa.
Contéstalle a Sra. Hermida que os focos non os pon o Concello, e se os veciños non
avisan de que os puxeron non se apagan, en canto se enteraron xa se apagaron.
- A Sra. Leborán pide que na pista de Ferros que se está arraxando se poña unha
barandilla.
Contéstalle o Sr. Alcalde que o proxecto non a contempla, pero que se vai tentar
poñela, porque esa petición tamén a fixeron os veciños..
-O Sr. Pallas di que hai problemas co aparcamento dos Tilos e pregunta se están
tratando de dar unha solución a esta problema.
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O Sr. Alcalde dille que están tratando de resolvelo e están tratando o tema do
financiamento coa Deputación.
-O Sr. Gesto di que sería importante proporcionar unhas medidas para desenvolver o
tecido produtivo e instalar empresas tecnolóxicas no concello de Teo, e pide que se
estude a proposta, e entenden que o tratar o tema do polígono industrial de A
Ramallosa e importante definir cales van ser o usos e os destinos que se lle vai dar e
considera necesario instalar empresas, pero tamén é necesario destinar un porcentaxe
ao desenvolvemento e instalación de novas empresas no propio concello de Teo.
O Sr. Alcalde dille que non considera que se trata dun rogo pero promete estudala para
o próximo pleno despois de sometela proposta á comisión informativa.
O Sr. Gesto di que se trata de pedir que valoren as medidas propostas que considera
importantes.
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas horas, 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 acctal.

Martiño Noriega Sánchez

Mª Pilar Sueiro Castro
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A C T A 14/2011
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 27 OUTUBRO DE 2011 –

Na Casa do Concello, a vinte e sete de outubro de dous mil once, 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 María do Carme Hermida Gulías
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. Ángel Manuel Rey Martínez
D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. Xurxo Francos Liñares
D. José Manuel Guerra Calvelo
D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón
D. José Antonio Patiño Amboage
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
D.ª Uxía Lemus de La Iglesia
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
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Secretaria Xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora:
D.ª Manuela Barcia Vázquez

ORDE DO DÍA
1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 678/11 Á 789/11).

2.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME CONXUNTO DE TESOURERÍA E
INTERVENCIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE PAGO DAS
OPERACIÓNS COMERCIAIS (2º TRIMESTRE DE 2011).
3.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME CONXUNTO DE TESOURERÍA E
INTERVENCIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE PAGO DAS
OPERACIÓNS COMERCIAIS (3º TRIMESTRE DE 2011).
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE “RETIRAR O NOMEAMENTO DE
ALCALDE HONORARIO DE TEO AO DITADOR FRANCISCO FRANCO”.
5.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DE

APROBACIÓN

DO

EXPEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO
ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DE TEO.
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITO 14/2011, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 09/2011.
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REVISIÓN DE PREZOS DO
CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (RSU) E LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO DE TEO.
8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA ACOLLERSE Ó DISPOSTO NO
REAL DECRETO-LEI 8/2011 DE 1 DE XULLO.
9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL

REGULADORA

DA

TAXA

POR

RELACIONADOS COA HIXIENE URBANA.
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ACTIVIDADES

E

SERVIZOS

10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.
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
tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os
seguintes:

1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 678/11 Á 789/11).

Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 27 de setembro ata o 21
de outubro de 2011, que comprenden os números 678 ao 789, indicando o Sr. alcalde
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.

2.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME CONXUNTO DE TESOURERÍA E
INTERVENCIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE PAGO DAS
OPERACIÓNS COMERCIAIS (2º TRIMESTRE DE 2011).
O Sr. alcalde da conta do informe conxunto de Tesourería e Intervención, de
24/10/2011, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no
segundo trimestre de 2011, indicando que está 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 CONXUNTO DE TESOURERÍA E
INTERVENCIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE PAGO DAS
OPERACIÓNS COMERCIAIS (3º TRIMESTRE DE 2011).
O Sr. alcalde da conta do informe conxunto de Tesourería e Intervención, de
24/10/2011, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no
terceiro trimestre de 2011, indicando que está a disposición de todos os membros da
Corporación para a súa consulta se así o desexan.

O Pleno da Corporación dase por enterado.

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE “RETIRAR O NOMEAMENTO DE
ALCALDE HONORARIO DE TEO AO DITADOR FRANCISCO FRANCO”.
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de cultura, patrimonio e normalización
lingüística, D.ª Mª do Carme Hermida Gulías.

A Sra. Hermida da conta da proposta de 13/10/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de cultura, patrimonio,
normalización lingüística e mocidade de 24/10/2011.

“Proposta da Alcaldía
RETIRAR

O

NOMEAMENTO

DE

"ALCALDE

HONORARIO" DE TEO AO DITADOR FRANCISCO
FRANCO
Rematada a guerra civil coa vitoria do exército franquista no ano 1939, o estado
español foi sometido a unha ditadura que eliminou todo tipo de liberdades individuais e
colectivas, e converteu as institucións políticas e administrativas en monicreques ao
servizo do poder militar.
Inmerso nesa cadea de opresión e submisión, o 17 de xuño de 1939 o Alcalde do
concello de Teo e catro concelleiros, reunidos en sesión extraordinaria, acordaban
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nomear Alcalde Honorario da Corporación de Teo a Francisco Franco Bahamonde,
Xefe do estado Español.
A labor de estudo e catalogación realizada polo Arquiveiro Municipal de Teo posibilitou
que o pasado mes de agosto se localizase a documentación que permite coñecer estes
feitos.
Consecuentemente, hoxe, recuperadas as liberdades cidadáns, en recoñecemento do
sufrimento das vítimas da ditadura, condenando o levantamento militar que eliminou a
democracia de todas as institucións, e co obxectivo de que estes denigrantes feitos
nunca caian no esquecemento
O Concello de Teo, en sesión plenaria, ACORDA:
RETIRAR O NOMEAMENTO DE "ALCALDE HONORARIO" DE TEO AO DITADOR
FRANCISCO

FRANCO

BAHAMONDE,

CONDENANDO

O

LEVANTAMENTO

MILITAR E A DITADURA QUE ELIMINOU A DEMOCRACIA DAS INSTITUCIÓNS.
En Teo, a 13 de outubro de 2011”

A Sra. Hermida explica que no mes de agosto, o arquiveiro municipal, na sú labor
ordinaria de dixilitalización das actas, atopou un acordo no que, por unanimidade, se
nomea alcalde honorario da Corporación a Francisco Franco Bahamonde. Salienta a
Sra. Hermida que este acordo vai en contra do artigo 15 da Lei 52/2007, do 26 de
decembro, coñecida como Lei da memoria histórica, que di que as Administracións
públicas, no exercicio das súas competencias, tomarán as medidas oportunas para a
retirada de escudos, insignias, placas e outros obxectos ou mencións conmemorativas
de exaltación, persoal ou colectiva, da sublevación militar, da Guera civil e da represión
da Dictadura. Di a Sra. Hermida que o cumprimento da lei, o recoñecemento do traballo
realizado e o respeto do que son merecentes ás persoas que coa Guerra Civil viron
tronzada a súa vida, ben pola morte física ben pola morte social, son as razóns que
xustifican a proposta transcrita. Salienta a Sra. Hermida que no ano 36 estaban
sentadas nesta corporación dúas persoas, que non ano 39 desapareceron, morreron, o
tenente de alcalde, D. Constante Liste e D. Manuel Rodríguez, que estivo preso e que
despois desapareceu da vida social de Teo.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non é moi partidario de remexer na memoria histórica, porque na guerra moreron
de todas as partes. Aclara que tiña pensado absterse polo feito de terse publicado o
nome de determinadas persoas que estaban na corporación nalgúns medios de
comunicacion, pero que finalmente vai a votar a favor, porque o da retirada lle parece
ben, aínda que non está de acordo con estar removendo a memoria histórica porque se
utiliza según lle conven a cada un.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di estar totalmente de acordo coa
proposta. Felicita ao arquiveiro pola labor que fai, engadindo que ela sí é partidaria de
remover todo o que se teña que remover.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra á concelleira do seu grupo,
D.ª Carmen Leborán Guldrís.

A Sra. Leborán sinala que na Comisión Informativa o seu grupo decidiu votar a favor
porque no fondo sí están de acordo coa proposta, porén nos medios de comunicación
se fixo unha comparecencia partidista, mediatizándose o tema. Opina a Sra. Leborán
que non é moralmente ético a publicación de nomes de persoas que estaban no
concello, porque teñen descendentes que se poden sentir molestos. Sinala a Sra.
Leborán que o seu grupo quere extender a condena non só á ditactura, senón á guerra
en xeral. Remata a Sra. Leborán anunciando que, por respeto ás persoas nomeadas, o
seu grupo vaise a abster na votación.

Intervén a concelleira do BNG, Sra. Hermida, e sinala que ten que facer dúas
precisións. Salienta que se pode comprobar que a única nota oficial que saiu do
concello é a que está na web municipal e que na mesma non se citan nomes. Explica
que existe un acta e que os xornalistas son os que deciden como facelo público, non
existindo ningún tipo de comparecencia mediática.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que se enterou a prensa do tema antes que os concelleiros polo que alguen llo tivo que
enviar. Opina que se os concelleiros teñen que pedir a documentación por escrito e
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tarda 15 días, non sabe porque os periodistas o saben antes, xa que non cree que os
estos foran ao arquivo e colleran un acta do ano 39.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que máis alá da utilización da
noticia, detrás do cargo de concelleiro hai unha responsabilidade, polo tanto que
aparezan ou non os nomes é algo que non se pode comparar cos miles de
represaliados, non xutificando a aparicición de nomes a abstención.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que a abstención do seu grupo non
inflúe no resultado da votación porque se vai a aprobar, engadindo que legalmente non
hai nada que dicir, aínda que éticamente non se debería ter feito

Intervén o Sr. alcalde quen salienta que a documentación está a disposición dos
concelleiros/as dende a convocatoria, incluída a acta que se refire a este asunto,
saíndo a noticia nos medios de comunicación despois da Comisión Informativa. Reitera
o Sr. alcalde que a documentación estaba nas Comisións Informativas, pero que en
todo caso se trata dun documento público, entendendo que como Corporación o que
procede é revocar a decición. Remata o Sr. alcalde sinalando que, respetando os
posicionamentos, esperaba un postura unánime neste tema.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (9 BNG e 1 grupo mixto-PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1
grupo mixto-IN-TEO), acorda RETIRAR O NOMEAMENTO DE "ALCALDE
HONORARIO" DE TEO AO DITADOR FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE,
CONDENANDO O LEVANTAMENTO MILITAR E A DITADURA QUE ELIMINOU A
DEMOCRACIA DAS INSTITUCIÓNS.

5.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DE

APROBACIÓN

DO

EXPEDIENTE

DE

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO
ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DE TEO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestruturas, D.
Rafael Sisto Edreira.
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O Sr. Sisto da conta da proposta de 20/10/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e
infraestruturas de 24/10/2011.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación iniciado por Providencia desta Alcaldía de data
13/10/2011 para adxudicar o servizo de “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO
ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS” do Concello de Teo.

Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 20/10/2011
- Prego de prescricións técnica de 20/10/2011
- Certificado de existencia de crédito de 20/10/2011
- Informe de Secretaría de 20/10/2011
- Informe de Intervención de 20/10/2011

Considerando o disposto nos artigos 93 e 94, 122 e 126 da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP), e sendo competencia do Pleno da
Corporación a adopción deste acordo, segundo o establecido na disposición adicional
segunda da citada Lei.

En virtude do exposto, proponse ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, con
varios criterios de adxudicación, do servizo de “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS”.

Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, de 20/10/2011, e
o Prego de prescricións técnicas, da mesma data, incorporados ao expediente, que
rexerán a contratación.
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Terceiro.- .- Aprobar o gasto correspondente aos meses do presente exercicio, por
importe de 24.440,58 €, IVE engadido, con cargo a partida orzamentaria 165/227.99 do
estado de gasto do vixente orzamento municipal.

Cuarto.-

Dispoñer

a

apertura

do

procedemento

de

adxudicación,

mediante

procedemento aberto con varios criterios de adxudicación, publicando o anuncio de
licitación no DOUE, BOE, BOP e no perfil do contratante do Concello, de acordo co
establecido na normativa aplicable.

Quinto.- Facultar ao alcalde para realizar todas as actuacións necesarias para a
execución do presente acordo.

Teo, 20 de octubre de 2011
O alcalde,
Martiño Noriega Sánchez”

O Sr. Sisto explica que unha vez rematado o contrato en vigor é preciso facer unha
nova contratación. Salienta que se trata dun proceso complexo porque ten que ir ao
Diario Oficial da Unión Europea. Aclara que en todo caso, rematado o contrato o día 3,
o contratista permanecerá prestando o servizo ata a nova adxudicación. Explica o Sr.
Sisto que en canto ao prezo mantense o do 2007, utilizándose nos pregos o modelo
anterior, con algunhas melloras, incluíndose actuacións que antes non estaba.
Tratándose da duración do contrato aclara o concelleiro do BNG que se recollen tres
anos prorrogables por outros tres. Explica que a decisión ven únicamente motivada por
entender que un mínimo de tres anos garante que a oferta sexa consecuente para que
o empresario poida amortizar o coste, ademais de que con esa duración coincide coa
actual lexislatura deixándose así as mans libres á próxima corporación. Lembra o Sr.
Sisto que na Comisión Informativa se preguntou porque se aprobaba o gasto por
importe de 24.440,8 €, e que xa se comentou que esa sería a previsión para que, no
caso de que se formalizase este ano o contrato, existise crédito, aínda que o normal é
que, tendo en conta os prazos, non se inicie ata xaneiro de 2012.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
sinala que non vai a dicir nada porque non estivo na Comisón.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que se trata dun acto case
obrigado, polo que non lle ven ningún problema.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que non ten nada que dicir.

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
dezaseis votos a favor (9 BNG, 6 PP e 1 grupo mixto- PSOE) e unha abstención (1
grupo mixto-IN-TEO), acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto,
con varios criterios de adxudicación, do servizo de “CONSERVACIÓN E
MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS”.

Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, de
20/10/2011, e o Prego de prescricións técnicas, da mesma data, incorporados ao
expediente, que rexerán a contratación.

Terceiro.- .- Aprobar o gasto correspondente aos meses do presente exercicio,
por importe de 24.440,58 €, IVE engadido, con cargo a partida orzamentaria
165/227.99 do estado de gasto do vixente orzamento municipal.

Cuarto.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, mediante
procedemento aberto con varios

criterios de adxudicación, publicando o

anuncio de licitación no DOUE, BOE, BOP e no perfil do contratante do Concello,
de acordo co establecido na normativa aplicable.

Quinto.- Facultar ao alcalde para realizar todas as actuacións necesarias para a
execución do presente acordo.
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6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE CRÉDITO 14/2011, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 09/2011.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 19/10/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 24/10/2011.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
De conformidade co disposto nos artigos 179 e 180 do Real Decreto lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas
Locais, nos artigos 40 a 42 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se
desenvolve o Capítulo I do Título VI da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora
das Facendas Locais, en materia de orzamentos, así como na 12ª base de execución
do Orzamento Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 2010, prorrogado
ao 2011, PROPONSE AO PLENO:
Primeiro.- Aprobar o expediente de modificación de crédito 14/2011, na modalidade de
transferencia de crédito 9/2011, introducíndose no estado de gastos e ingresos as
seguintes modificacións:
I.

Aplicación orzamentaria cuxo crédito se minora:

APLICACIÓN
CONCEPTO
ORZAMENTARIA
Administración
Xeral
do
Transporte.
440/466.00
Achegas Plan
de Transporte
Comarcal
TOTAL

CONSIGNACIÓN IMPORTE
CONSIGNACIÓN
ANTERIOR
MODIFICACIÓN RESULTANTE

200.726,00 €

-89.946,80 €

110.779,20 €

200.726,00 €

-89.946,80 €

110.779,20 €

II. Aplicacións orzamentarias cuxo crédito se incrementa:
APLICACIÓN
CONCEPTO
ORZAMENTARIA
Administración
Xeral de Servizos
230/223.00
Sociais. Gastos
transportes
Servizos Sociais
Administración
230/226.99
Xeral de Servizos
Sociais. Outros

CONSIGNACIÓN IMPORTE
CONSIGNACIÓN
ANTERIOR
MODIFICACIÓN RESULTANTE

50.000,00 €

20.000,00 €

70.000,00 €

50.000,00 €

10.000,00 €

60.000,00 €

- 11 -

230/227.99

230/480.02

320/629.00

TOTAL

gastos:
programas
e
actividades
servizos sociais
Administración
Xeral de Servizos
Sociais. Traballos
realizados
por 254.000,00 €
outras empresas:
axuda no fogar e
limpezas
Administración
Xeral de Servizos
Sociais.
Transferencias
15.000,00 €
correntes: Fondo
Galego
de
Solidariedade
Administración
xeral
de
Educación/Outros
investimentos
novos asociados
ao
0,00 €
funcionamento
operativo
dos
servizos:
depuradora
escola infantil A
Ramallosa
369.000,00 €

5.000,00 €

259.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

49.946,80 €

49.946,80 €

89.946,80 €

458.946,80 €

Segundo.- Expoñer ao público dito expediente durante 15 días mediante a publicación
de anuncios no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro municipal de edictos.
Terceiro.- Aprobar, con carácter definitivo, o referido expediente se contra o mesmo
non se presentasen reclamacións durante o prazo de exposición pública.
Cuarto.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, un resumo a nivel de capítulos
no taboleiro municipal de edictos e no Boletín Oficial da Provincia.
Teo, 19 de outubro de 2011
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non lle ve ningún inconvinte, aínda que lle ten que facer un reproche aos que
agoran gobernan e que antes estaban na oposición, porque naquel momento dicían
que as modificacións había que facelas cando fose algo extraordinario e agora
quítanse como churros. Pregunta o Sr. Parajó que ocorrerá se hai que pagar algo do
transporte comarcal.

Intervén a

concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que a modificación ven

derivada pola prórroga dos orzamentos e esa prórroga só é imputable ao equipo de
goberno. Di a concelleira do grupo mixto que está de acordo en que se incremente a
partida de servizos sociais, porén vaise a abster para evitar que se vaia de modificación
en modificación.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do PP, D.
José A. Vázque Pallas.

O Sr. Pallas di que non lle ve ningún inconvinte ao tema. Interésase o Sr. Pallas pola
transferencia de 5.000 € ao Fondo Galego de Solidariedade e pregunta se non existe
partida asignada á escola infantil de A Ramallosa, tendo en conta que se fixo sen
depuradora.

O Sr. alcalde explica que o proxecto da escola, sen depuración, fíxose na época do Sr.
Blanco, tendo en conta que en todo caso cando, unha vez finalizadas e recibidas as
obras, sempre quedan cousas pendentes e hai que facelas. Tratándose do Fondo
Galego de Solidariedade explica o Sr. alcalde que é un 1 % anual que o concello ten
que incorporar ao estar así acordado polo Pleno, e como os orzamentos están
prorrogados e o orzamento é superior, hai que incrementar a partida.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que, tratándose da depuradora da escola, é certo que a contratación a fixo o Sr.
Blanco. Pregunta cales foron as escolas e cal foi a obra importante que contratou o
BNG. Sinala o Sr. Parajó que cando se lle diga unha que non sexa un parque infantil, o
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aceptará. Remata o Sr. Parajó sinalando que por iso lle molesta que se fale do Sr.
Blanco non estando él presente.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen sinala que non ten nada que
dicir.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia a abstención do seu grupo.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (9 BNG) e oito abstencións (6 PP e 2 grupo mixto), acorda:
Primeiro.- Aprobar o expediente de modificación de crédito 14/2011, na
modalidade de transferencia de crédito 9/2011, introducíndose no estado de
gastos e ingresos as seguintes modificacións:
III. Aplicación orzamentaria cuxo crédito se minora:
APLICACIÓN
CONCEPTO
ORZAMENTARIA
Administración
Xeral
do
Transporte.
440/466.00
Achegas Plan
de Transporte
Comarcal
TOTAL

CONSIGNACIÓN IMPORTE
CONSIGNACIÓN
ANTERIOR
MODIFICACIÓN RESULTANTE

200.726,00 €

-89.946,80 €

110.779,20 €

200.726,00 €

-89.946,80 €

110.779,20 €

IV. Aplicacións orzamentarias cuxo crédito se incrementa:
APLICACIÓN
CONCEPTO
ORZAMENTARIA
Administración
Xeral de Servizos
230/223.00
Sociais. Gastos
transportes
Servizos Sociais
Administración
Xeral de Servizos
Sociais.
Outros
230/226.99
gastos:
programas
e
actividades
servizos sociais

CONSIGNACIÓN IMPORTE
CONSIGNACIÓN
ANTERIOR
MODIFICACIÓN RESULTANTE

50.000,00 €

20.000,00 €

70.000,00 €

50.000,00 €

10.000,00 €

60.000,00 €
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230/227.99

230/480.02

320/629.00

TOTAL

Administración
Xeral de Servizos
Sociais. Traballos
realizados
por 254.000,00 €
outras empresas:
axuda no fogar e
limpezas
Administración
Xeral de Servizos
Sociais.
Transferencias
15.000,00 €
correntes: Fondo
Galego
de
Solidariedade
Administración
xeral
de
Educación/Outros
investimentos
novos asociados
ao funcionamento 0,00 €
operativo
dos
servizos:
depuradora
escola infantil A
Ramallosa
369.000,00 €

5.000,00 €

259.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €

49.946,80 €

49.946,80 €

89.946,80 €

458.946,80 €

Segundo.- Expoñer ao público dito expediente durante 15 días mediante a
publicación de anuncios no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro municipal
de edictos.
Terceiro.- Aprobar, con carácter definitivo, o referido expediente se contra o
mesmo non se presentasen reclamacións durante o prazo de exposición pública.
Cuarto.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, un resumo a nivel de
capítulos no taboleiro municipal de edictos e no Boletín Oficial da Provincia.

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REVISIÓN DE PREZOS DO
CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (RSU) E LIMPEZA VIARIA NO CONCELLO DE TEO.
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O Sr. alcalde da conta da proposta de 19/10/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 24/10/2011.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Vista a solicitude presentada en data 28/09/2011 (nº RE 9.312) por D. Antonio
Álvarez Domínguez, actuando en nome e representación da UTE GESECO-CESPA
TEO, con CIF U27743772, adxudicataria do contrato de xestión de servizo público de
recollida de residuos sólidos urbanos e a limpeza viaria no Concello de Teo, por medio
da cal solicita a revisión do prezo do contrato, unha vez transcorrido o primeiro ano de
execución do mesmo, de acordo co previsto no prego de cláusulas administrativas
particulares.
Vistos os artigos da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector
público (LCSP), 77 a 82, relativos á revisión de prezos dos contratos, máis
concretamente os artigos 77.1, 78.2 e 79.3 devandita lei.
Visto o contrato de xestión de servizos do “Servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos e a limpeza viaria no Concello”, asinado en data 22/07/2010,
adxudicado provisionalmente á UTE GESECO-CESPA TEO mediante acordo do Pleno
da Corporación de data 28/04/2010, elevada a definitiva a adxudicación provisional
mediante acordo do Pleno da Corporación de data 30/06/2010.
Considerando o establecido na cláusula terceira do prego de cláusulas
administrativas particulares, que regula o réxime económico da concesión, en cuxo
cuarto parágrafo se establece que “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.”
Vista a acta de inicio da actividade de xestión do servizo de recollida de residuos
sólidos urbanos e a limpeza viaria no Concello, asinada en data 02/08/2010.
Considerando que xa transcorreu o primeiro ano de execución do contrato, e que
polo tanto procedería a revisión do canon a abonar á empresa adxudicataria.
Tendo en conta que o contrato foi adxudicado con posterioridade ao remate do
prazo de 3 meses dende a finalización do prazo de presentación de ofertas
(22/02/2010), e que polo tanto, de acordo co establecido no artigo 79.3 da LCSP, o
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índice de revisión aplicable ao contrato determinará a revisión de prezos en cada data
respecto da data en que termine devandito prazo de 3 meses se a adxudicación se
produce con posterioridade.
Visto o informe de Intervención municipal, de data 19/10/2011.
Proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Proceder á revisión do canon a abonar á UTE GESECO-CESPA TEO
pola xestión do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e a limpeza viaria no
Concello de Teo, tendo en conta a variación experimentada polo IPC no período que
abrangue dende maio de 2010 ata xullo de 2011 (2,8 %) e nos termos do artigo 78.3 da
LCSP, resultando un importe anual do canon que ascende a 604.961,35 € máis
48.396,91 € de IVE, e que comezará a aplicarse a partires do 03/08/2011.
Segundo.- Autorizar e comprometer o gasto derivado da revisión do canon polo
importe correspondente ao este exercicio, que ascende a 6.246,89 € (IVE 8% incluído).
Terceiro.- Notificar dito acordo á empresa adxudicataria do contrato de xestión
de servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e a limpeza viaria do Concello de
Teo.
Teo, 19 de outubro de 2011
O alcalde

Martiño Noriega Sánchez”
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que recoñecendo que as tarifas que se están pagando son baixas, non acaba de
comprender como existe tanta diferencia entre zona urbana e rural. Opina o Sr. Parajó
que isto xa se debeu facer cando se renovou o contrato.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que resulta tamén preciso que
por parte da empresa Geseco se cumpra o contrato. Explica que segundo o contrato
hai unha compensación por envases e que porén a factura sempre é do mesmo
importe e pregunta se se fixo a compensación. Remata a Sra. Lemus sinalando que a
revisión é cumprir o contrato e preguntando como se fai o importe da compensación.
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do PP, D.
José A. Vázquez Pallas.

O Sr. Pallas pregúntalle ao Sr. alcalde porque somete o asunto a Pleno.

O Sr. alcalde sinala, en relación co plantexado polo Sr. Parajó, que se somete agora a
Pleno porque o solicitou o contratista, engadindo, en canto ao preguntado polo Sr.
Pallas, que o Pleno foi o órgano de contratación e polo tanto os departamentos de
Secretaría e Interención entenden que se trata dunha competencia plenaria.
Tratándose do plantexado pola Sra. Lemus, o Sr. alcalde di que terá que revisar o tema
porque agora non ten a información solicitada.

Aberta a segunda quenda de intervencións, os concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó e
Sra. Lemus, sinalan que non teñen nada máis que engadir.

O concelleiro do PP, Sr. Pallas, di que non sabe porque a empresa pode calcular o IPC
doutro xeito.

O Sr. alcalde sinala que o Sr. Pallas está en códigos diferentes, reiterando que se
somete a Pleno polas indicacións dos departamentos de Secretaría e Intervención, non
exitindo neste tema ningún tipo de participación política. O Sr. alcalde di que en
ocasións el mesmo se pregunta, tendo en conta que xa se recolle no contrato e hai que
cumplilo, porque se somete a Pleno.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos seus membros (9 BNG, 6 PP e 2 grupo mixto), acorda:
Primeiro.- Proceder á revisión do canon a abonar á UTE GESECO-CESPA TEO
pola xestión do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e a limpeza
viaria no Concello de Teo, tendo en conta a variación experimentada polo IPC no
período que abrangue dende maio de 2010 ata xullo de 2011 (2,8 %) e nos termos
do artigo 78.3 da LCSP, resultando un importe anual do canon que ascende a
604.961,35 € máis 48.396,91 € de IVE, e que comezará a aplicarse a partires do
03/08/2011.
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Segundo.- Autorizar e comprometer o gasto derivado da revisión do canon polo
importe correspondente ao este exercicio, que ascende a 6.246,89 € (IVE 8%
incluído).

Terceiro.- Notificar dito acordo á empresa adxudicataria do contrato de xestión
de servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e a limpeza viaria do
Concello de Teo.

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA ACOLLERSE Ó DISPOSTO NO
REAL DECRETO-LEI 8/2011 DE 1 DE XULLO.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 19/10/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 24/10/2011.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando o establecido no artigo 9 do Real Decreto-lei 8/2011, de 1 de xullo, de
medidas de apoio aos debedores hipotecarios, de control do gasto público e
cancelación de débedas con empresas e autónomos contraídas polas entidades locais,
de fomento da actividade empresarial e impulso da rehabilitación e de simplificación
administrativa.
Considerando que nesta Entidade Local existen obrigas recoñecidas, vencidas, líquidas
e esixibles pendentes de pago.
Considerando que as citadas obrigacións teñen o seu soporte material en certificacións
ou

documentos

que

acreditan

a

realización

total

ou

parcial

do

contrato,

correspondentes a subministracións, obras ou servizos entregados con anterioridade a
30 de abril de 2011, e reúnen, cando se trata de contratos suxeitos á Lei 30/2007, de
30 outubro, de Contratos do Sector Público, os requisitos esixidos por aquela
lexislación.
Considerando que consta a aprobación da liquidación do orzamento do exercicio 2010
mediante Resolución desta Alcaldía nº 441/2011, de data 21 de xuño de 2011, dándose
conta dela ao Pleno desta Corporación en data 28/07/2011.
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Considerando que se incorpora ao expediente o informe favorable da Intervención da
Entidade Local sobre o cumprimento dos requisitos esixidos por esta norma e o informe
da Tesouraría da mesma entidade en relación co cumprimento da orde de prelación
establecido no artigo 5.2 da presente norma.
Proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Solicitar ao Instituto de Crédito Oficial (ICO) a incorporación do Concello de
Teo á liña financeira prevista no Real Decreto-lei 8/2011, de 1 de xullo e a autorización
para a concertación da operación de endebedamento para a cancelación das obrigas
recoñecidas, vencidas, líquidas e esixibles pendentes de pago.
Para o cal se acompaña como Anexo

unha relación identificativa e detallada das

certificacións e documentos acreditativos das obrigas pendentes de pago cuxo
cumprimento se pretende con esta liña financeira, que queda unida ao expediente, e
que ascende ao importe total de 578.116,94 €, segundo o seguinte detalle:
ENTIDADE
CONCELLO DE TEO
TOTAL

OBRIGAS
RECOÑECIDAS
578.116,94 €
578.116,94 €

OBRIGAS PENDENTES DE
APLICAR AO ORZAMENTO
0,00 €
0,00 €

O criterio de selección de obrigas pendentes de pago correspondentes a subministros,
obras ou servizos entregados con anterioridade ao 30 de abril de 2011, foi a inclusión
das débedas pendentes de pagamento contraídas coa empresa AQUAGEST,
Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Agua S.A. en concepto de
facturación por servicios de auga potable e depuración correspondentes ao ano 2007 e
xaneiro de 2008; así como as débedas pendentes de pagamento contraídas con
empresas e autónomos correspondentes ao exercicio 2010 e xaneiro de 2011 que
cumpren os requisitos do Real Decreto-lei 8/2011, de 1 de xullo.
Segundo.- Remitir toda a documentación necesaria ao Instituto de Crédito Oficial aos
efectos oportunos.
Terceiro.- Facultar ao Alcalde para a firma de cantos documentos sexan precisos na
execución do presente acordo.
Cuarto.- Delegar no Alcalde a concertación da operación de crédito por importe de
578.116,94 €, así como a formalización da operación financeira correspondente coa
entidade de crédito BBVA, no caso de que o Instituto de Crédito Oficial (ICO) acepte a
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inclusión deste Concello na liña financeira prevista no Real Decreto-lei 8/2011, de 1 de
xullo, e autorice a concertación da operación de endebedamento para a cancelación
das obrigacións recoñecidas, vencidas, líquidas e esixibles pendentes de pago.
Teo, 19 de outubro de 2011
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
estar de acordo co tema e pregunta se todas as facturas son de Aquaguest.

O Sr. alcalde resposta que case todas, en torno a un 85 %, agás algunhas de
empresas de obra pública.

O Sr. Parajó pregunta se se incrementou o deficit en relación do que se cobra pola
auga.

O Sr. alcalde explica que nas anualidades 2007-2008, cada trimestre adeudánselle en
torno a 15.000 euros, polo que se trata dun deficit importante, preténdéndose correxir
un pouco coa actualización do prezo.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu voto en contra.
Refírese a Sra. Lemus ás condicións do crédito ICO. Explica que o importe do crédito
ascenderá a algo máis de 578.000 euros, que terá que devolverse en tres anos cun
interés de 6,5, polo que supoñen 218.000 € anuais. Salienta a Sra. Lemus que a Sra.
Interventora, no seu informe, se refire á necesidade dun plan de saneamento. Opina
que nas anualidades 2008 e 2009 se fixeron ben os deberes pero que agora a situación
é diferente, engadindo que segundo o informe de intervención non sería posible
concertar o crédito fora do ICO, como consecuencia do aforro neto negativo. Sinala a
Sra. Lemus que se no 2011 non vai a chegar para pagar, como vai a dar no 2012, 2013
e 2014. Explica que en decembro de 2010 había tres millóns de euros de remanente
negativo de tesourería, polo tanto o crédito é unha tabla de naufragar. Opina a Sra.
Lemus que hai que pagar a Aquaguest, engandindo que en todo caso esta non é a
forma. Explica que a débeda viva do concello ascenda a 3.018.000 €, polo que a ratio
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de endebedamento é do 35 %, de xeito que se se divide por habitante pasouse en dez
meses de 98 a 168 €. Salienta a Sra. Lemus que o Sr. alcalde sempre di que a débeda
con Aquaguest é estructural, porén hai algún problema maís tendo en conta o aforro
neto e o remanente negativo de tesourería. Opina a Sra. Lemus que no 2010 gastouse
máis do que se ingresou, o que evidencia que se trataba dun orzamento irreal. Lembra
a concelleira do grupo mixto unha intervención do Sr. alcalde, no pleno de xaneiro de
2006, onde falaba do endebedamento e da inadecuada xestión para un concello de
18.000 habitantes. Remata a Sra. Lemus sinalando que o concello de Teo non se pode
permitir a día de hoxe as adicacións que ten, engadindo que cando o Sr. alcalde fala
das conquistas conqueridas, espera que non inclúa estas.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu
grupo, D. José A. Vázquez Pallas.

O Sr. Pallas dalle os parabéns á concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, pola súa
intervención. Di o Sr. Pallas que, como xa lle dixo ao Sr. alcalde, se fora por el quedaría
soamente a súa dedicación, aínda que se incrementara o soldo. Di o Sr. Pallas que hai
que pagar aos proveedores e pídelle ao Sr. alcalde que intente xestionar o concello
coma se fora a súa casa.

O Sr. alcalde di que no ano 2007, cando entrou o BNG, había un 42 % de
endebedamento e a Sra. Lemus recoñece que nos anos 2008 e 2009 fíxose ben. No
ano 2010, cando foi da conta xeral, falábase de que o volume de endebedamento era
dun 25 %, polo que se minorou en relación coa anualidade anterior. Tendo en conta
que a situación dos concellos é asimétrica, o de Teo é bastante aceptable. Lembra o
Sr. alcalde que nos orzamentos do 2010 houbo que recoller un superávit de 3 millons
de euros, como consencuencia do resultado negativo e salienta que esa é a situación a
finais de 2010, incluso collendo os datos da Sra. Lemus, que recolle a devolución dos
ingresos do Estado. Sinala o Sr. alcalde que no tema da devolución hai que ter en
conta que iso se debe a unha mala xestión do Estado. A débeda por habitante en Teo
ascende a 168 €, o que se pode por en relación coa de Santiago, Ames e Madrid, que
ascenden a 700, 600 e 2.000 € por habitantes. Opina o Sr. alcalde que a situación do
municipalismo é preocupante, polo tanto aínda aceptando os datos maquillados
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aportados pola Sra. Lemus, hai que ter en conta a comparativa de Teo cos outros
concellos mencionados. Salienta o Sr. alcalde que hai previsións de ingresos que se
van a acabar viabilizando e que tendo en conta que no ano 2007 a débeda bancaria
ascendía a tres millóns de euros, non é fácil. As liñas xerais da política económica do
concello foron sempre as mesmas, porén a situación empeorou, sendo certo que
existen

algúns

problemas

de

liquidez

porque

fallan

os

ingresos

doutras

Administracións. Pregunta o Sr. alcalde se se vai a voltar a abrir o debate das
adicacións, engadindo que lle parece demagóxico. Sinala que os datos en intervención
concrétanse en 285.000 €, no 2007, 264.000 € no 2010 e 248.000 no 2011, existindo
polo tanto 40.000 € de aforro en relación coa anualidade 2007. Explica o Sr. alcalde
que as adicacións que hai son necesarias, non como as que houbo na anterior
lexislatura, unha para PP e unha o PSOE, sen ter responsabilidades de goberno e
limitándose a fiscalizar. Remata o Sr. alcalde sinalando que Imputar a esta cuestión
das adicacións a situación global do concello de Teo é perigoso e demagóxico.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o Sr. alcalde ten a manía de comparar Teo con concellos da redonda, incluso
Santiago e Madrid, cando non teñen nada que ver uns concellos con outros. Opina o
Sr. Parajó que iso é confundir o Calo co Barcelona. Considera o Sr. Parajó que
tampouco se pode falar de Ames, xa que este concello ten moitos máis ingresos e máis
de 20.000 habitantes. Di o Sr. Parajó que outra manía do Sr. alcalde e referirse á
débeda dos anos 2006 ou 2007, e botarlle a culpa todos aos anteriores, cando o BNG
leva catro ou cinco anos gobernando e polo tanto ten que defenderse polos seus
propios medios. Opina o Sr. Parajó que non é o mesmo falar do ano 2007, cando non
entraban cartos, que do 2011 que sí entraron, sen esquecer que antes non se pagaba
o lixo, a auga, etc, e agora sí. Remata o Sr. Parajó sinalando que os datos son
preocupantes.

Sendo as vinte horas e cincuenta e seis minutos sae do Salón de Pleno o concelleiro
do PP, D. Eloy Gesto Beiroa.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e refírese ás adicacións sinalando
que o 2011 non é igual que o 2007, 2008 ou o 2009. A Sra. Lemus di, en relación á
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referencia que fixo o Sr. alcalde de datos “maquillados”, que ela refírese a datos oficiais
da conta xeral e do propio informe de intervención.

Sendo as vinte horas e cincuenta e oito minutos entra no Salón de Pleno o concelleiro
do PP, D. Eloy Gesto Beiroa.

Explica a Sr. Lemus que ela emprega datos do Ministerio de Economía e Facenda e do
INE, dos que se desprende, por exemplo, que en Ames, cun padrón de 27.900
habitantes, a débeda por habitante é de 187 €, e en Cangas, cun padrón de 23.000
habitantes, ascende a 156 €. Salienta a Sra. Lemus que ela non maquilla nada porque
se trata de datos do concello, concretamente do Ministerio de Economía e Facenda, do
INE e do Informe de intervención.

O concelleiro do PP, Sr. Pallas, di que ten que voltar ao tema das adicacións, porque
despois do que se dixo no Pleno resulta que o Sr. alcalde estase excusando en que hai
débedas da Deputación e doutras Administracións. Opina o Sr. Pallas que coas
adicacións que teñen os membros do equipo de goberno, terían que estar todos os
días na Xunta e na Deputación para reclamar eses cartos, non valendo como excusa.

O Sr. alcalde sinala, en relación co dito polo Sr. Parajó, que cando fai referencia á
débeda das Administracións locais, un tercio está imputado á cidade de Madrid, o cal,
cando menos, da que pensar. En canto á intervención da Sra. Lemus, o Sr. alcalde di
non poñer en cuestión o carácter oficial dos datos, aínda que ten entendido que en
outubro en Ames non se recibiron os ingresos do Estado por non ter ao día a conta
xeral. Explica o Sr. alcalde que as últimas operacións de endebedamento de Ames
aínda non figuran, por iso o endebedamento é superior ao que figura nos datos, tal e
como se fixo público dende o propio concello. Reitera o Sr. alcalde que a situación é
complicada, pero que Teo está mellor que moitos concellos. Sinala que lle gostaría
facer unha puntualización en relación coas intervencións do Sr. Parajó e do Sr. Pallas,
e di que estos concelleiros carecen de memoria histórica, resultando curioso tanta
alteración coa situación actual, cando dende tesourería se leva moitos anos pagando
créditos bancarios da época de cando eles estaban no goberno, tendo polo tanto algo
de responsabilidade. Dirixíndose ao Sr. Pallas, o Sr. alcalde dille a este concelleiro que
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tivo responsabilidades en gobernos pasados, e que agora fala do número de
adicacións, cando as do 2011 son inferiores ás que existían no ano 2007, sen esquecer
as dúas adicacións que había na lexislatura pasada para concelleiros sen
responsabilidades políticas. Salienta o Sr. alcalde que está disposto a falar da petición
de adicación que se lle fixo persoalmente para o pleno organizativo e pregunta se no
mes de xuño, no que recibiu esa petición, a situación económica non era tan
complicada como agora. Reitera o Sr. alcalde que o número de adicacións non é
superior ás que existían antes de gobernar o BNG e a contía é inferior. Di que lle
molestan os debates onde se emprega a mentira, engadindo que cando se lanzan
cifras que non son certas, non se xoga limpo.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (9 BNG), sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO) e un
voto en contra (1 grupo mixto-PSOE), acorda:

Primeiro.- Solicitar ao Instituto de Crédito

Oficial (ICO) a incorporación do

Concello de Teo á liña financeira prevista no Real Decreto-lei 8/2011, de 1 de xullo
e a autorización para a concertación da operación de endebedamento para a
cancelación das obrigas recoñecidas, vencidas, líquidas e esixibles pendentes de
pago.
Para o cal se acompaña como Anexo unha relación identificativa e detallada das
certificacións e documentos acreditativos das obrigas pendentes de pago cuxo
cumprimento se pretende con esta liña financeira, que queda unida ao
expediente, e que ascende ao importe total de 578.116,94 €, segundo o seguinte
detalle:
ENTIDADE
CONCELLO DE TEO
TOTAL

OBRIGAS
RECOÑECIDAS
578.116,94 €
578.116,94 €

OBRIGAS PENDENTES DE
APLICAR AO ORZAMENTO
0,00 €
0,00 €

O criterio de selección de obrigas pendentes de pago correspondentes a
subministros, obras ou servizos entregados con anterioridade ao 30 de abril de
2011, foi a inclusión das débedas pendentes de pagamento contraídas coa
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empresa AQUAGEST, Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de
Agua S.A. en concepto de facturación por servicios de auga potable e depuración
correspondentes ao ano 2007 e xaneiro de 2008; así como as débedas pendentes
de pagamento contraídas con empresas e autónomos correspondentes ao
exercicio 2010 e xaneiro de 2011 que cumpren os requisitos do Real Decreto-lei
8/2011, de 1 de xullo.

Segundo.- Remitir toda a documentación necesaria ao Instituto de Crédito Oficial
aos efectos oportunos.

Terceiro.- Facultar ao Alcalde para a firma de cantos documentos sexan precisos
na execución do presente acordo.

Cuarto.- Delegar no Alcalde a concertación da operación de crédito por importe
de

578.116,94

€,

así

como

a

formalización

da

operación

financeira

correspondente coa entidade de crédito BBVA, no caso de que o Instituto de
Crédito Oficial (ICO) acepte a inclusión deste Concello na liña financeira prevista
no Real Decreto-lei 8/2011, de 1 de xullo, e autorice a concertación da operación
de endebedamento para a cancelación das obrigacións recoñecidas, vencidas,
líquidas e esixibles pendentes de pago.

Sendo as vinte e unha horas e nove minutos, sae do Salón de Pleno o concelleiro do
BNG, D. Xosé I. Iglesias Villar.

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL

REGULADORA

DA

TAXA

POR

ACTIVIDADES

E

SERVIZOS

RELACIONADOS COA HIXIENE URBANA.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 19/10/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 24/10/2011.
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASUNTO:

EXPEDIENTE

DE

MODIFICACIÓN

DA

ORDENANZA

FISCAL

REGULADORA DA TAXA POR ACTIVIDADES E SERVIZOS RELACIONADOS COA
HIXIENE URBANA
De conformidade co disposto no art. 20 en relación cos art. 15 a 19 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), proponse ao PLENO:
Primeiro.- Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por
actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana, modificándose o Anexo 1 que
contén o cadro de tarifas, de acordo co texto que se recolle de seguido:
“ANEXO 1
TARIFA Nº 1: XESTIÓN DO LIXO DOMICILIARIO E RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS ASIMILABLES: Euros
Epígrafe 10. Vivendas:
Concepto 1000: Vivendas en Núcleos urbanos e urbanizacións, con recollida diaria: 68
Concepto 1001: Vivendas no medio rural, con recollida en días alternos: 47
Epígrafe 11: Aloxamentos e centros de ensinanza:
Concepto 1100: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 5 estrelas, por cada
praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 164,89 euros): 18,10
Concepto 1101: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 4 estrelas, por cada
praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 164,89 euros): 16,19
Concepto 1102: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 3 estrelas, por cada
praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 164,89 euros): 14,28
Concepto 1103: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 2 estrelas, por cada
praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 164,89 euros): 13,09
Concepto 1104: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 1 estrela e
campamentos de turismo, por cada praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 149,73
euros): 11,89
Concepto 1105: pensións de 2 estrelas e campamentos de turismo e albergues
xuvenís, por cada praza e ano, euros: 3,96
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Concepto 1106: pensións de 1 estrela, por cada praza e ano, euros: (cun mínimo ó ano
de 149,73 euros): 11,89
Concepto 1107: fondas, por cada praza e ano (cun mínimo anual de 87,53 euros): 7,25
Concepto 1108: casas de hospedaxe, por cada praza ó ano, euros: (cun mínimo anual
de 83,57 euros): 5,82
Concepto 1109: hospitais, sanatorios e demais centros sanitarios asistenciais, por cada
praza, ó ano, euros: (cun mínimo de 418,74 euros anuais): 34,13
Concepto 1110: centros docentes, colexios maiores e residencias de estudiantes con
réxime de pensión alimenticia, por cada praza ó ano, euros (cun mínimo de 360,23
euros).: 11,89
Concepto 1111: centros docentes, colexios maiores e residencias de estudiantes, sen
réxime de pensión alimenticia, por cada centro, ó ano: 290,28
Concepto 1112: Centros de ensinanza que realizan a súa actividade en locais de
menos de 100 m2: 145,14
Epígrafe 12: Locais:
Concepto 1200: RESTAURANTES
120000 de categoría de luxo: 638,63
120001 de categoría 1ª: 580,58
120002 de categoría 2ª: 471,72
120003 de categoría 3ª: 377,38
120004 de categoría 4ª: 283,04
Concepto 1201: CAFETERÍAS:
120100 de categoría especial: 508,00
120101 de categoría 1ª: 399,15
120102 de categoría 2ª: 326,58
120103 de categoría 3ª: 159,65
Concepto 1202: BARES:
120200 de categoría especial, epígrafe 673.1 IAE: 580,58
- 28 -

120201 outros cafés e bares, epígrafe 673.2 IAE (zona urbana): 130,63
120201 outros cafés e bares, epígrafe 673.2 IAE (resto): 108,86
Concepto 1203: SALAS DE FESTAS, DISCOTECAS, WHISKERÍAS, BINGOS E
SIMILARES: 580,58
Concepto 1204: CÍRCULOS E CLUBES:
120400 con restaurante e/ou cafetería: 362,87
120401 os demais: 181,42
Concepto 1205: TEATROS E CINES:
120500 teatros e cines con local pechado: 246,74
120501 teatros e cines con local aberto: 72,58
Concepto 1207: FÁBRICAS, TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓBILES,
ASERRADEIROS E GRANDES ALMACÉNS:
120700 ata 10 empregados:
120700.00 de 1 empregado: 115,00
120700.01 de 2 a 4 empregados: 172,50
120700.02 de 5 a 7 empregados: 230,00
120700.03 de 8 a 10 empregados: 287,50
120701 máis de 10 empregados, ata 20: 460,00
120702 máis de 20 empregados, ata 50: 920,00
120703 máis de 50 empregados, ata 100: 1725,00
120704 máis de 100 empregados: 3450,00
Concepto 1208: MERCADOS, SUPERMERCADOS, COMERCIOS Ó POR MAIOR DE
PRODUCTOS ALIMENTARIOS E ESTABLECEMENTOS AGROALIMENTARIOS.
120801: establecementos en réxime de autoservizo e mixto, distintos dos
contemplados no epígrafe 661.2 da sección 1ª das tarifas do IAE.
120801.00 con superficie superior a 700 m/2: 1725,00 €
120.801.01 con superficie entre 500 e 700m/2: 1155,00 €
120.801.02 con superficie entre 400 e 499 m/2: 840,00 €
120.801.03 con supeficie entre os 120 e 399 m/2: 345,00 €
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120.801.04 con superficie entre 120 E 60 m/2: 230,00 €
120.801.05 con superficie inferior a 60 m/2: 115,00 €
120802 Outros establecementos:
120802.00 peixerías e carnicerías, verdulerías e froiterías: 115,00
120802.01 os demais establecementos: 87,09
120803 Mercados centrais de maioristas:
120803.00 entidades xestoras dos mercados centrais maioristas: 2394,89
120803.01 por cada posto modular: 341,09
Concepto 1209: ENTIDADES BANCARIAS E CAIXAS DE AFORROS, GASOLINEIRAS
E ESTACIÓNS DE SERVICIO:
Concepto 120901 entidades bancarias e caixas de aforro: 689,44
Concepto 120902 gasolineiras e estacións de servicio, por surtidor:
(ata un máximo de 518,37 euros ): 145,14
Concepto 1210: CENTROS OFICIAIS (Productores de menos de 1000 l de residuos,
por día):
121000 ata 500 m2 de superficie: 306,11
121001 desde 500 m2 ata 1000 m2 de superficie: 613,09
121002 máis de 1000 m2 de superficie: 919,20
Concepto 1211: LOCAIS, ESTABLECEMENTOS E TODA CLASE DE INSTALACIÓNS
DE CARÁCTER PÚBLICO OU PRIVADO, NON COMPRENDIDOS EN CONCEPTOS
ANTERIORES E GRANDES PRODUCTORES DE RESIDUOS: 181,42
121100 por cada fracción de 100 litros de residuos xerados ó día, ó ano,:
NOTA: para os efectos da notificación da cota derivada deste concepto, os obrigados ó
pagamento deberán declarar a media de residuos xerados, previo requirimento, para
iso, pola Inspección do Servicio, que poderá rectificar as declaracións formuladas ou
estimar de oficio o volume de residuos no caso de falta de declaración.:
Concepto 1212: DESPACHOS PROFESIONAIS: 87,09
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Concepto 1213: POSTOS, QUIOSCOS E CALQUERA OUTRO CON INSTALACIÓN
PERMANENTE NA VÍA PÚBLICA E NON SUXEITO POR CONCEPTOS
ANTERIORES DESTAS TARIFAS: 27,44
Concepto 1214: DEMAIS LOCAIS E NEGOCIOS NON COMPRENDIDOS NOS
EPÍGRAFES E CONCEPTOS ANTERIORES: 87,09
NOTA COMÚN Á TARIFA Nº 1: As cotas reseñadas nesta tarifa teñen carácter de
mínimas, podendo os servicios de inspección, con comunicación e audiencia ó
interesado, axustalas ó volume de residuos xerados, tomando como base para o
cálculo o concepto 121100.
TARIFA Nº 2: POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE TRATAMENTO
Epígrafe 20. Instalacións de tratamento:
Concepto 2001: polo tratamento de cada quilogramo de residuos sólidos clasificado
nas fraccións utilizadas para recollida selectiva. O mínimo de percepción non será
inferior a 2,75 euros.: 0,025
Concepto 2002: polo tratamento de cada quilogramo de residuos sólidos sen clasificar.
O mínimo de percepción non será inferior a 3,46 euros.: 0,051
Concepto 2003: carga e transporte de residuos urbanos a instalacións de tratamento.
Por cada quilogramo de residuos urbanos, euros: (cun mínimo de 38,79 euros).: 0,114
TARIFA Nº 3: POR LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS DE LUGARES ONDE SE
CELEBRARÁN ACTOS PÚBLICOS:
Epígrafe 30. Limpeza:
Por cada m2 de limpeza da vía pública, euros (cun mínimo de 48,63 euros): 0,025
Epígrafe 31. Carga e transporte de residuos sólidos urbanos a vertedoiros:
Concepto 3100: por cada quilogramo de residuos sólidos urbanos, euros (cun mínimo
de 38,79 euros): 0,114
Concepto 3101: por cada m3 de residuos inertes, euros (cun mínimo de 38,79 euros):
11,36
NOTA: a débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b)
desta ordenanza:
TARIFA Nº 4: POR RETIRADA DE VEHÍCULOS:
Epígrafe 40. Recollida de vehículos:
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Concepto 4000: pola retirada de motocicletas, velocípedos, triciclos, motocarros e
demais vehículos de características análogas.: 25,69
Concepto 4001: pola retirada de toda clase de vehículos turismos, así como
camionetas, furgonetas e demais vehículos de características análogas con tara inferior
a 1.000 k: 53,07
Concepto 4002: pola retirada de camións, tractores, turismos, remolques, camionetas,
furgonetas e demais vehículos de características análogas con tara superior a 1.000 k:
131,58
Epígrafe 41. Depósito de vehículos:
Concepto 4100: motocicletas, velocípedos, triciclos, motocarros e demais vehículos de
características análogas, por día: 2,09
Concepto 4101: automóbiles de turismo, furgóns, furgonetas e demais vehículos con
tara inferior a 1.000 k, por día: 3,27
Concepto 4102: camións, tractores, remolques, camionetas, furgonetas e demais
vehículos con tara superior a 1.000 k, por día: 6,97
NOTA 1ª. A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo
12.1.b) desta ordenanza.:
NOTA 2ª. No caso de que se iniciara a recollida e se realizara o enganche, pero non se
completara o transporte do vehículo ata o depósito municipal porque non se tivera
consumado este debido á presencia do interesado, satisfarase o 50% da tarifa que
puidese corresponder.:
NOTA 3ª. As tarifas por retirada e por depósito de vehículos serán independentes entre
si. Non obstante, a tarifa por depósito de vehículos só se aplicará no caso de que
transcorran 24 horas dende a recollida daqueles, sen ser retirados polos seus
propietarios.:
TARIFA Nº 5: POR RETIRADA DE COLECTORES DE ENTULLO:
Epígrafe 50. Retirada e transporte a depósito: 90,08
Epígrafe 51. Depósito por cada día de estancia: 2,93
NOTA. A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b)
desta ordenanza.:
TARIFA Nº 6: LIMPEZA E/OU RETIRADA DE CARTEIS, SOPORTES, PANCARTAS
E PINTADAS:
Epígrafe 60. Por limpeza e retirada de carteis, soportes, pintadas e pancartas:
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Concepto 6001: por cada m2 de limpeza e de retirada de carteis: 20,07
Concepto 6002: por cada metro liñal de limpeza de pintadas: 20,07
Concepto 6003: por cada unidade de pancarta retirada da vía pública, euros: 11,49
NOTA. A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b)
desta ordenanza.:
TARIFA Nº 7: RETIRADA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE ANIMAIS DA VÍA
PÚBLICA:
Epígrafe 70. Por cada unidade de peso menor de 70 k, euros: 17,76
Epígrafe 71. Por unidade de peso superior a 70 k, euros: 56,84
TARIFA Nº 8: POLA PRESTACIÓN DOS SERVICIOS E REALIZACIÓN DAS
ACTIVIDADES REFERIDOS NO ARTIGO 2º , LETRA K
A cota tributaria será o resultado de aplicar o número e entidade dos medios persoais e
materiais que se utilicen na prestación do servicio, o tempo investido e a tarifa contida
nos seguintes epígrafes e conceptos:
Epígrafe 80. Persoal,:
Concepto 8000: técnico superior ou medio, por cada hora ou fracción: 50,34
Concepto 8001: encargado, xefe, capataz ou inspector dos servicios, por cada hora ou
fracción: 23,05
Concepto 8002: conductor, mecánico ou operario, por cada hora ou fracción NOTA
Concepto 8002: Cada hora liquidada incrementarase nun 15 % adicional en concepto
de custo derivado da supervisión e dirección da actividade, se esta non se liquidara
directamente por aplicación do resto de conceptos do epígrafe 80.: 14,20
Epígrafe 81. Materiais:
Concepto 8100: o consumo de materiais computarase, previa valoración do concello, a
prezos de mercado.:
Concepto 8101: vehículos pesados (varredoira, baldeadora, compactador, excavadora,
grúa, pluma ou similar) por unidade e hora, sen conductor, euros: 23,05
Concepto 8102: conductor, mecánico ou operario, por cada hora ou fracción: 14,20
Epígrafe 82. Desprazamentos:
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Concepto 8200: por km percorrido, vehículo pesado, compactadores ida e volta, euros:
0,97
Concepto 8201: por km percorrido, vehículos lixeiros.: 0,29
NOTA. A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b)
desta ordenanza.”
Segundo.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do acordo de aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana, no
taboleiro de anuncios deste Concello, na páxina web municipal e no Boletín Oficial da
Provincia, así como nun xornal dos de maior difusión da provincia, por prazo de trinta
días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e presentar as
reclamacións que estimen oportunas.
Terceiro.- Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao
expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base ao
artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Cuarto.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, a aprobación definitiva do
acordo, así como o texto íntegro da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da
taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana, no Boletín Oficial da
Provincia, así como na páxina web municipal, entrando en vigor a modificación unha
vez se publique no BOP, e comezará a rexer a partires do 1 de xaneiro de 2012.
Teo, 19 de outubro de 2011
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
O Sr. alcalde explica que o que se ingresa é inferior ao que se gasta, estando o custo
do servizo preto do millón de euros, cando a recadación é de 395.000 euros. Salienta
que nesta situación é preciso facer un esforzo coa actualización de prezos, de xeito
que coa proposta se mellorará a recadación, aínda que non se chegará a cobrar nin o
60 %.
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Sendo as vinte e unha horas e doce minutos, entra no Salón de Pleno o concelleiro do
BNG, D. Xosé I. Iglesias Villar.

O Sr. alcalde explica que no ano 2004 establecéronse tarifas diferenciadas,
manténdose agora ese espíritu, pero con unha actualización.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que tal e como sinalou antes hai unha diferencia grande entre zona rural e urbana, así
fronte os 17 do rural están os 9 do urbano. Di o Sr. Parajó que hai que pensar que no
urbano hai beiravías, cesped e o camión pasa diariamente, cando no rural faino dúas
veces á semana. Remata o Sr. Parajó sinalando que aínda que están baixas, el non
está de acordo coas subas.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que hai que lembrar que o
PSOE sempre apoiou as subas, cando son progresivas, pero no lixo e no imposto de
vehículos non é así. Di que xurden dúbidas das subas en relación cos costes. Lembra a
Sra. Lemus que xa preguntou polo tema de Geseco e por ese importe que
supostamente tiña que ser compensado, pero que non aparece. Opina a Sra. Lemus
que non é o mesmo que suban as taxas un 15 % que un 60%, como ocorre nos
núcleos rurais, con recollidas en días alternos, polo que non ve claro esa suba, pero
non por considerar que non tiveran que subir, porque eran baixas. Di a Sra. Lemus que
dicir, como dixo o Sr. alcalde, que non se modificou a taxa, non é certo, porque sí se
fixo o 28 de novembro de 2007.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que tal e como expuxeron nas Comisións
Informativas, van a votar en contra da proposta. Opina o Sr. Guerra que tendo en conta
a situación de crise actual e que hai moitos veciños en paro, non é o momento
oportuno, aínda que quizáis si o fóra fai dous anos.

O Sr. alcalde aclara que efectivamente houbo unha modificación no ano 2007, pero non
era unha modificación de cantidades, senón de metros polos que se tiña que tributar.
Salienta o Sr. alcalde que a única cuestión é a de viabilizar o servizo, sobre todo tendo
en conta que aos custes citados do contrato, hai que engadirlle o de Coregal e o de
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Sogama. Tendo en conta que a recadación é de 395.000 euros, existe un déficit claro
que persistirá coa modificación, pero será máis asumible. Hai que entender que se trata
dunha forma responsable de viabilizar o servizo, sen hipotecar outros. Explica o Sr.
alcalde que en Ames cóbranse 71,93 €, tanto en rural como en urbano, en Brión 73,44
€, en Santiago 74,04 €, e en Oroso, 71,85 € en urbana e 44 € en rural. Salienta o Sr.
alcalde que aínda coa modificación, Teo estaría por debaixo do conxunto da Comarca,
incrementándose 9 € na zona urbana e 17 € no rural, xa que realmente nesta última é
onde está o desfase, sen esquecer que cada zona ten as súas peculiaridades.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que Ames cobra máis na zona urbana porque ten moito máis urbano que rural, cando
en Teo é ao revés. Pregunta o Sr. Parajó porque entonces en Teo se lle mete a
sacudida ao rural, engadindo que é porque existen máis. Di o Sr. Parajó que en Ames
no rural se pagan 61 € ao ano, polo que o dato que dou o Sr. alcalde é erróneo. O Sr.
Parajó, referíndose á zona urbana, pregunta quen paga o cesped e a poda de árbores,
se os veciños ou todo o concello. Remata o concelleiro do grupo mixto sinalando que
aínda partindo da base de que están baixos, non se pode facer a suba proposta.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que é verdade que a
modificación do 2007 era a que dixo o Sr. alcalde, pero que o BNG leva catro anos
gobernando e a modificación a podían ter feito antes, xa que as subas teñen que ser
progresivas. Opina a Sra. Lemus que en vez de subir un 60% se podería subir un
pouco máis progresivamente.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que o seu grupo pode entender que están
baixas, pero que non se pode esquecer que o momento é complicado.

O Sr. alcalde di que hai decisións en relación coas que non se lle pode pedir á
oposición que se implique nelas, porén os datos están aí e os propios concelleiros
recoñecen que están baixas e saben que na zona rural hai máis marxe que na zona
urbana, onde hai pouco. Salienta o Sr. alcalde que hai decisións que non son amables,
pero que hai que ter sentido da responsabilidade. Explica que en todo caso ata o 2012
non entrará en vigor e que os datos de Ames están no BOP. Remata o Sr. alcalde
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sinalando que en canto ao argumento de que non é o momento, hai que ver como
alcaldes do PP fixeron as subas correspondentes, como Tordoia, Boqueixón, etc, polo
que hai que ter un mínimo de coherencia.
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (9 BNG) e oito votos en contra (6 PP e 2 grupo mixto), acorda:
Primeiro.- Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por
actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana, modificándose o Anexo
1 que contén o cadro de tarifas, de acordo co texto que se recolle de seguido:
“ANEXO 1
TARIFA Nº 1: XESTIÓN DO LIXO DOMICILIARIO E RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS ASIMILABLES: Euros
Epígrafe 10. Vivendas:
Concepto 1000: Vivendas en Núcleos urbanos e urbanizacións, con recollida diaria: 68
Concepto 1001: Vivendas no medio rural, con recollida en días alternos: 47
Epígrafe 11: Aloxamentos e centros de ensinanza:
Concepto 1100: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 5 estrelas, por cada
praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 164,89 euros): 18,10
Concepto 1101: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 4 estrelas, por cada
praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 164,89 euros): 16,19
Concepto 1102: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 3 estrelas, por cada
praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 164,89 euros): 14,28
Concepto 1103: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 2 estrelas, por cada
praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 164,89 euros): 13,09
Concepto 1104: hoteis, moteis, hostais e hoteis-apartamentos de 1 estrela e
campamentos de turismo, por cada praza e ano, euros: (cun mínimo anual de 149,73
euros): 11,89
Concepto 1105: pensións de 2 estrelas e campamentos de turismo e albergues
xuvenís, por cada praza e ano, euros: 3,96
Concepto 1106: pensións de 1 estrela, por cada praza e ano, euros: (cun mínimo ó ano
de 149,73 euros): 11,89
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Concepto 1107: fondas, por cada praza e ano (cun mínimo anual de 87,53 euros): 7,25
Concepto 1108: casas de hospedaxe, por cada praza ó ano, euros: (cun mínimo anual
de 83,57 euros): 5,82
Concepto 1109: hospitais, sanatorios e demais centros sanitarios asistenciais, por cada
praza, ó ano, euros: (cun mínimo de 418,74 euros anuais): 34,13
Concepto 1110: centros docentes, colexios maiores e residencias de estudiantes con
réxime de pensión alimenticia, por cada praza ó ano, euros (cun mínimo de 360,23
euros).: 11,89
Concepto 1111: centros docentes, colexios maiores e residencias de estudiantes, sen
réxime de pensión alimenticia, por cada centro, ó ano: 290,28
Concepto 1112: Centros de ensinanza que realizan a súa actividade en locais de
menos de 100 m2: 145,14
Epígrafe 12: Locais:
Concepto 1200: RESTAURANTES
120000 de categoría de luxo: 638,63
120001 de categoría 1ª: 580,58
120002 de categoría 2ª: 471,72
120003 de categoría 3ª: 377,38
120004 de categoría 4ª: 283,04
Concepto 1201: CAFETERÍAS:
120100 de categoría especial: 508,00
120101 de categoría 1ª: 399,15
120102 de categoría 2ª: 326,58
120103 de categoría 3ª: 159,65
Concepto 1202: BARES:
120200 de categoría especial, epígrafe 673.1 IAE: 580,58
120201 outros cafés e bares, epígrafe 673.2 IAE (zona urbana): 130,63
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120201 outros cafés e bares, epígrafe 673.2 IAE (resto): 108,86
Concepto 1203: SALAS DE FESTAS, DISCOTECAS, WHISKERÍAS, BINGOS E
SIMILARES: 580,58
Concepto 1204: CÍRCULOS E CLUBES:
120400 con restaurante e/ou cafetería: 362,87
120401 os demais: 181,42
Concepto 1205: TEATROS E CINES:
120500 teatros e cines con local pechado: 246,74
120501 teatros e cines con local aberto: 72,58
Concepto 1207: FÁBRICAS, TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓBILES,
ASERRADEIROS E GRANDES ALMACÉNS:
120700 ata 10 empregados:
120700.00 de 1 empregado: 115,00
120700.01 de 2 a 4 empregados: 172,50
120700.02 de 5 a 7 empregados: 230,00
120700.03 de 8 a 10 empregados: 287,50
120701 máis de 10 empregados, ata 20: 460,00
120702 máis de 20 empregados, ata 50: 920,00
120703 máis de 50 empregados, ata 100: 1725,00
120704 máis de 100 empregados: 3450,00
Concepto 1208: MERCADOS, SUPERMERCADOS, COMERCIOS Ó POR MAIOR DE
PRODUCTOS ALIMENTARIOS E ESTABLECEMENTOS AGROALIMENTARIOS.
120801: establecementos en réxime de autoservizo e mixto, distintos dos
contemplados no epígrafe 661.2 da sección 1ª das tarifas do IAE.
120801.00 con superficie superior a 700 m/2: 1725,00 €
120.801.01 con superficie entre 500 e 700m/2: 1155,00 €
120.801.02 con superficie entre 400 e 499 m/2: 840,00 €
120.801.03 con supeficie entre os 120 e 399 m/2: 345,00 €
120.801.04 con superficie entre 120 E 60 m/2: 230,00 €
120.801.05 con superficie inferior a 60 m/2: 115,00 €
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120802 Outros establecementos:
120802.00 peixerías e carnicerías, verdulerías e froiterías: 115,00
120802.01 os demais establecementos: 87,09
120803 Mercados centrais de maioristas:
120803.00 entidades xestoras dos mercados centrais maioristas: 2394,89
120803.01 por cada posto modular: 341,09
Concepto 1209: ENTIDADES BANCARIAS E CAIXAS DE AFORROS, GASOLINEIRAS
E ESTACIÓNS DE SERVICIO:
Concepto 120901 entidades bancarias e caixas de aforro: 689,44
Concepto 120902 gasolineiras e estacións de servicio, por surtidor:
(ata un máximo de 518,37 euros ): 145,14
Concepto 1210: CENTROS OFICIAIS (Productores de menos de 1000 l de residuos,
por día):
121000 ata 500 m2 de superficie: 306,11
121001 desde 500 m2 ata 1000 m2 de superficie: 613,09
121002 máis de 1000 m2 de superficie: 919,20
Concepto 1211: LOCAIS, ESTABLECEMENTOS E TODA CLASE DE INSTALACIÓNS
DE CARÁCTER PÚBLICO OU PRIVADO, NON COMPRENDIDOS EN CONCEPTOS
ANTERIORES E GRANDES PRODUCTORES DE RESIDUOS: 181,42
121100 por cada fracción de 100 litros de residuos xerados ó día, ó ano,:
NOTA: para os efectos da notificación da cota derivada deste concepto, os obrigados ó
pagamento deberán declarar a media de residuos xerados, previo requirimento, para
iso, pola Inspección do Servicio, que poderá rectificar as declaracións formuladas ou
estimar de oficio o volume de residuos no caso de falta de declaración.:
Concepto 1212: DESPACHOS PROFESIONAIS: 87,09
Concepto 1213: POSTOS, QUIOSCOS E CALQUERA OUTRO CON INSTALACIÓN
PERMANENTE NA VÍA PÚBLICA E NON SUXEITO POR CONCEPTOS
ANTERIORES DESTAS TARIFAS: 27,44
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Concepto 1214: DEMAIS LOCAIS E NEGOCIOS NON COMPRENDIDOS NOS
EPÍGRAFES E CONCEPTOS ANTERIORES: 87,09

NOTA COMÚN Á TARIFA Nº 1: As cotas reseñadas nesta tarifa teñen carácter de
mínimas, podendo os servicios de inspección, con comunicación e audiencia ó
interesado, axustalas ó volume de residuos xerados, tomando como base para o
cálculo o concepto 121100.
TARIFA Nº 2: POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE TRATAMENTO
Epígrafe 20. Instalacións de tratamento:
Concepto 2001: polo tratamento de cada quilogramo de residuos sólidos clasificado
nas fraccións utilizadas para recollida selectiva. O mínimo de percepción non será
inferior a 2,75 euros.: 0,025
Concepto 2002: polo tratamento de cada quilogramo de residuos sólidos sen clasificar.
O mínimo de percepción non será inferior a 3,46 euros.: 0,051
Concepto 2003: carga e transporte de residuos urbanos a instalacións de tratamento.
Por cada quilogramo de residuos urbanos, euros: (cun mínimo de 38,79 euros).: 0,114
TARIFA Nº 3: POR LIMPEZAS EXTRAORDINARIAS DE LUGARES ONDE SE
CELEBRARÁN ACTOS PÚBLICOS:
Epígrafe 30. Limpeza:
Por cada m2 de limpeza da vía pública, euros (cun mínimo de 48,63 euros): 0,025
Epígrafe 31. Carga e transporte de residuos sólidos urbanos a vertedoiros:
Concepto 3100: por cada quilogramo de residuos sólidos urbanos, euros (cun mínimo
de 38,79 euros): 0,114
Concepto 3101: por cada m3 de residuos inertes, euros (cun mínimo de 38,79 euros):
11,36
NOTA: a débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b)
desta ordenanza:
TARIFA Nº 4: POR RETIRADA DE VEHÍCULOS:
Epígrafe 40. Recollida de vehículos:
Concepto 4000: pola retirada de motocicletas, velocípedos, triciclos, motocarros e
demais vehículos de características análogas.: 25,69
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Concepto 4001: pola retirada de toda clase de vehículos turismos, así como
camionetas, furgonetas e demais vehículos de características análogas con tara inferior
a 1.000 k: 53,07
Concepto 4002: pola retirada de camións, tractores, turismos, remolques, camionetas,
furgonetas e demais vehículos de características análogas con tara superior a 1.000 k:
131,58
Epígrafe 41. Depósito de vehículos:
Concepto 4100: motocicletas, velocípedos, triciclos, motocarros e demais vehículos de
características análogas, por día: 2,09
Concepto 4101: automóbiles de turismo, furgóns, furgonetas e demais vehículos con
tara inferior a 1.000 k, por día: 3,27
Concepto 4102: camións, tractores, remolques, camionetas, furgonetas e demais
vehículos con tara superior a 1.000 k, por día: 6,97
NOTA 1ª. A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo
12.1.b) desta ordenanza.:
NOTA 2ª. No caso de que se iniciara a recollida e se realizara o enganche, pero non se
completara o transporte do vehículo ata o depósito municipal porque non se tivera
consumado este debido á presencia do interesado, satisfarase o 50% da tarifa que
puidese corresponder.:
NOTA 3ª. As tarifas por retirada e por depósito de vehículos serán independentes entre
si. Non obstante, a tarifa por depósito de vehículos só se aplicará no caso de que
transcorran 24 horas dende a recollida daqueles, sen ser retirados polos seus
propietarios.:
TARIFA Nº 5: POR RETIRADA DE COLECTORES DE ENTULLO:
Epígrafe 50. Retirada e transporte a depósito: 90,08
Epígrafe 51. Depósito por cada día de estancia: 2,93
NOTA. A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b)
desta ordenanza.:
TARIFA Nº 6: LIMPEZA E/OU RETIRADA DE CARTEIS, SOPORTES, PANCARTAS
E PINTADAS:
Epígrafe 60. Por limpeza e retirada de carteis, soportes, pintadas e pancartas:
Concepto 6001: por cada m2 de limpeza e de retirada de carteis: 20,07
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Concepto 6002: por cada metro liñal de limpeza de pintadas: 20,07
Concepto 6003: por cada unidade de pancarta retirada da vía pública, euros: 11,49
NOTA. A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b)
desta ordenanza.:
TARIFA Nº 7: RETIRADA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE ANIMAIS DA VÍA
PÚBLICA:
Epígrafe 70. Por cada unidade de peso menor de 70 k, euros: 17,76
Epígrafe 71. Por unidade de peso superior a 70 k, euros: 56,84
TARIFA Nº 8: POLA PRESTACIÓN DOS SERVICIOS E REALIZACIÓN DAS
ACTIVIDADES REFERIDOS NO ARTIGO 2º , LETRA K
A cota tributaria será o resultado de aplicar o número e entidade dos medios persoais e
materiais que se utilicen na prestación do servicio, o tempo investido e a tarifa contida
nos seguintes epígrafes e conceptos:
Epígrafe 80. Persoal,:
Concepto 8000: técnico superior ou medio, por cada hora ou fracción: 50,34
Concepto 8001: encargado, xefe, capataz ou inspector dos servicios, por cada hora ou
fracción: 23,05
Concepto 8002: conductor, mecánico ou operario, por cada hora ou fracción NOTA
Concepto 8002: Cada hora liquidada incrementarase nun 15 % adicional en concepto
de custo derivado da supervisión e dirección da actividade, se esta non se liquidara
directamente por aplicación do resto de conceptos do epígrafe 80.: 14,20
Epígrafe 81. Materiais:
Concepto 8100: o consumo de materiais computarase, previa valoración do concello, a
prezos de mercado.:
Concepto 8101: vehículos pesados (varredoira, baldeadora, compactador, excavadora,
grúa, pluma ou similar) por unidade e hora, sen conductor, euros: 23,05
Concepto 8102: conductor, mecánico ou operario, por cada hora ou fracción: 14,20
Epígrafe 82. Desprazamentos:
Concepto 8200: por km percorrido, vehículo pesado, compactadores ida e volta, euros:
0,97
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Concepto 8201: por km percorrido, vehículos lixeiros.: 0,29
NOTA. A débeda tributaria esixible obterase por aplicación do disposto no artigo 12.1.b)
desta ordenanza.”
Segundo.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do acordo de aprobación provisional da modificación da Ordenanza
fiscal reguladora da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene
urbana, no taboleiro de anuncios deste Concello, na páxina web municipal e no
Boletín Oficial da Provincia, así como nun xornal dos de maior difusión da
provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados
poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Terceiro.- Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao
expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base
ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

Cuarto.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, a aprobación definitiva do
acordo, así como o texto íntegro da modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana, no Boletín
Oficial da Provincia, así como na páxina web municipal, entrando en vigor a
modificación unha vez se publique no BOP, e comezará a rexer a partires do 1 de
xaneiro de 2012.

10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 19/10/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 24/10/2011.
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASUNTO:

EXPEDIENTE

DE

MODIFICACIÓN

DA

ORDENANZA

FISCAL

REGULADORA DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
De conformidade co disposto no art. 95.4 en relación cos art. 15 a 19 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), proponse ao PLENO:
Primeiro.- Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto
sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), incrementándose do 1,10 a 1,25 o
coeficiente a aplicar ás cotas fixadas no cadro de tarifas regulado no artigo 95.1 do
TRLRFL, de tal maneira que o artigo 8º.- Cota tributaria, apartado 1 queda coa seguinte
redacción:
“Artigo 8º.-Cota tributaria.
1.- O imposto esixirase de acordo co cadro de tarifas establecido no artigo 95.1 do
Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por RD Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, que se incrementará, dentro dos límites permitidos polo artigo
95.4 da referida Lei, pola aplicación sobre o mesmo dun coeficiente do 1,25 polo que
as cotas a satisfacer serán as seguintes:
A) Turismos:
De menos de 8 cabalos fiscais: 15,78 euros.
De 8 ata 11,99 cabalos fiscais: 42,60 euros.
De 12 ata 15,99 cabalos fiscais: 89,93 euros.
De 16 ata 19,99 cabalos fiscais: 112,01 euros.
De 20 cabalos fiscais en adiante: 140,00 euros.
B) Autobuses:
De menos de 21 prazas: 104,13 euros.
De 21 a 50 prazas: 148,30 euros.
De máis de 50 prazas: 185,38 euros.
C) Camións:
De menos de 1.000 kg de carga útil: 52,85 euros.
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De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 104,13 euros.
De máis de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 148,30 euros.
De máis de 9.999 kg de carga útil: 185,38 euros.
D) Tractores:
De menos de 16 cabalos fiscais: 22,09 euros.
De 16 a 25 cabalos fiscais: 34,71 euros.
De máis de 25 cabalos fiscais: 104,13 euros.
E) Remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kg e máis de 750 kg de carga útil: 22,09 euros.
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 34,71 euros.
De máis de 2.999 kg de carga útil: 104,13 euros.
F) Outros vehículos:
Ciclomotores: 5,53 euros.
Motocicletas ata 125 cc.: 5,53 euros.
Motocicletas de máis de 125 cc ata 250 cc.: 9,46 euros.
Motocicletas de máis de 250 cc ata 500 cc.: 18,94 euros.
Motocicletas de máis de 500 cc ata 1.000 cc.: 37,86 euros.
Motocicletas de máis de 1.000 cc.: 75,73 euros.”
Segundo.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do acordo de aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, no taboleiro de anuncios
deste Concello, na páxina web municipal e no Boletín Oficial da Provincia, así como
nun xornal dos de maior difusión da provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro
dos cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen
oportunas.
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Terceiro.- Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao
expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base ao
artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Cuarto.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, a aprobación definitiva do
acordo, así como o texto íntegro da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do
imposto sobre vehículos de tracción mecánica, no Boletín Oficial da Provincia (BOP),
así como na páxina web municipal, entrando en vigor a modificación unha vez se
publique no BOP, e comezará a rexer a partires do 1 de xaneiro de 2012.
Teo, 19 de outubro de 2011
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

O Sr. alcalde explica que se trata da actualización dunha ordenanza que non se facía
fai tempo, engadindo que se trata dunha actualización baixa e moderada por debaixo
do IPC. Explica que ata agora o coeficiente estaba en 1,10 e que pasa a 1,25.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
anuncia a súa abstención.

Sendo as vinte unha horas e trinta minutos sae do salón de plenos a concelleira do
BNG, D.ª Mª. Carmen Álvarez Garea e a concelleira do PP, D. Mª de las Mercedes
Souto Abeijón.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que non vai a repetir o que xa
dixo anteriormente, engadindo que en vez de sacar tanto para as arcas municipais, se
pode pensar en facer recortes. Refírese a Sra. Lemus ás subas do lixo, do imposto de
vehículos, de prestación de servizos comunitarios, etc, dende que o BNG ten maioría
absoluta. Remata a Sra. Lemus dicindo que na Comisión Informativa o Sr. alcalde se
comprometeu a non subir o IBI e que espera que o cumpra.
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Sendo as vinte unha horas e trinta e dous minutos sae do salón de plenos a concelleira
do BNG, D.ª Mª. Carmén Hermida Gulías.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que ao igual que no punto anterior, a suba
non parece oportuna habida conta de como están actualmente as cousas.

Sendo as vinte unha horas e trinta e catro minutos entran no salón de plenos as
concelleiras do BNG, D.ª Mª. Carmen Álvarez Garea e D.ª Mª. do Carme Hermida
Gulías, e a concelleira do PP, D. Mª de las Mercedes Souto Abeijón e sae do Salón de
Plenos o concelleiro do PP, D. José M. Guerra Calvelo.

O Sr. alcalde refírese aos coeficientes dalgúns concellos como Oroso, 1,33, Santiago
1,65, Noia 1,48, Riveiro 1,58, etc. Opina o Sr. alcalde que o tema se presta ao xogo
político, porén haberá que entender que os incrementos se fan dende un principio de
responsabilidade para viabilizar a prestación do servizo.

Sendo as vinte unha horas e trinta e seis minutos entra no salón de plenos o
concelleiro do PP, D. José M. Guerra Calvelo.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que tiña pensado votar a favor, pero despois de ver que o Sr. alcalde puxo o tema do
radar, vaise a abster.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que entende a actualización,
porén o BNG leva catro anos, e deberían actualizar de vez en cando o IPC ou o que
sexa. Opina a Sra. Lemus que unha cousa é actualizar e outra diferente facer unha
subida do 60 %, xa que se poden actualizar cada dous anos e non esperar tanto.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que non ten nada máis que engadir.
O Sr. alcalde di que lle toma a palabra á Sra. Lemus en canto ao da actualización,
porén debe terse en conta que non se levaban máis periodicamente porque non existía
a maioría necesaria para sacalo adiante.
- 48 -

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (9 BNG), sete en contra (6 PP e 1 grupo mixto-PSOE) e unha
abstención (1 grupo mixto- IN-TEO), acorda:
Primeiro.- Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto
sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), incrementándose do 1,10 a 1,25 o
coeficiente a aplicar ás cotas fixadas no cadro de tarifas regulado no artigo 95.1
do TRLRFL, de tal maneira que o artigo 8º.- Cota tributaria, apartado 1 queda coa
seguinte redacción:
“Artigo 8º.-Cota tributaria.
1.- O imposto esixirase de acordo co cadro de tarifas establecido no artigo 95.1
do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por RD
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que se incrementará, dentro dos límites
permitidos polo artigo 95.4 da referida Lei, pola aplicación sobre o mesmo dun
coeficiente do 1,25 polo que as cotas a satisfacer serán as seguintes:
A) Turismos:
De menos de 8 cabalos fiscais: 15,78 euros.
De 8 ata 11,99 cabalos fiscais: 42,60 euros.
De 12 ata 15,99 cabalos fiscais: 89,93 euros.
De 16 ata 19,99 cabalos fiscais: 112,01 euros.
De 20 cabalos fiscais en adiante: 140,00 euros.
B) Autobuses:
De menos de 21 prazas: 104,13 euros.
De 21 a 50 prazas: 148,30 euros.
De máis de 50 prazas: 185,38 euros.
C) Camións:
De menos de 1.000 kg de carga útil: 52,85 euros.
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 104,13 euros.
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De máis de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 148,30 euros.
De máis de 9.999 kg de carga útil: 185,38 euros.
D) Tractores:
De menos de 16 cabalos fiscais: 22,09 euros.
De 16 a 25 cabalos fiscais: 34,71 euros.
De máis de 25 cabalos fiscais: 104,13 euros.
E) Remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 kg e máis de 750 kg de carga útil: 22,09 euros.
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 34,71 euros.
De máis de 2.999 kg de carga útil: 104,13 euros.
F) Outros vehículos:
Ciclomotores: 5,53 euros.
Motocicletas ata 125 cc.: 5,53 euros.
Motocicletas de máis de 125 cc ata 250 cc.: 9,46 euros.
Motocicletas de máis de 250 cc ata 500 cc.: 18,94 euros.
Motocicletas de máis de 500 cc ata 1.000 cc.: 37,86 euros.
Motocicletas de máis de 1.000 cc.: 75,73 euros.”
Segundo.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do acordo de aprobación provisional da modificación da Ordenanza
fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, no taboleiro
de anuncios deste Concello, na páxina web municipal e no Boletín Oficial da
Provincia, así como nun xornal dos de maior difusión da provincia, por prazo de
trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e
presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Terceiro.- Considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao
expediente no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base
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ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Cuarto.- Publicar, unha vez aprobada a modificación, a aprobación definitiva do
acordo, así como o texto íntegro da modificación da Ordenanza fiscal reguladora
do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, no Boletín Oficial da Provincia
(BOP), así como na páxina web municipal, entrando en vigor a modificación unha
vez se publique no BOP, e comezará a rexer a partires do 1 de xaneiro de 2012.
Sendo as vinte e unha horas e corenta minutos, ten un lugar un receso na celebración
da sesión, que se reanuda ás vinte e unha horas e cincuenta minutos, momento no que
se incorporan á sesión todos/as os/as concelleiros/as da Corporación, agás a
concelleira do BNG, D.ª Mª do Carme Hermida Gulías.

11.- MOCIÓNS.
O Sr. alcalde explica que hai tres mocións do Partido Popular que foron ditaminadas
favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de
24/10/2011, que se relacionan a continuación, e cede a palabra ao portavoz do PP, D.
José M. Guerra Calvelo.

1.- Moción do PP para a “Creación dunha comisión especial de carácter permante. Plan
de vertebración teo humanizado, xerador de emprego e tecido produtivo”, de
26/09/2011 (rex. entrada nº 9.216, de 26/09/2011).

2.- Moción do PP para “plan de aforro enerxético e colocación de puntos de luz en
zonas de especial sensibilidade veciñal”, de 23/09/2011 (rex. entrada nº 9.135, de
23/09/2011).

3.- Moción do PP para “Seguridade vial en cabovila e parque infantil en cabovila”, de
23/09/2011 (rex. entrada nº 9.136, de 23/09/2011).

A continuación procédese a tratar as mocións citadas.
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1.- Moción do PP para a “Creación dunha comisión especial de carácter permante. Plan
de vertebración teo humanizado, xerador de emprego e tecido produtivo”, de
26/09/2011 (rex. entrada nº 9.216, de 26/09/2011).
O portavoz do PP, D. José M. Guera Calvelo, cede a palabra ao concelleiro do seu
grupo, D. Eloy Gesto Beiroa.

O Sr. Gesto da conta da moción do PP para a “Creación dunha comisión especial de
carácter permante. Plan de vertebración teo humanizado, xerador de emprego e tecido
produtivo”, de 26/09/2011 (rex. entrada nº 9.216, de 26/09/2011), que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e
asuntos económicos de 24/10/2011.

“Moción para “A creación dunha comisión especial de carácter permanente. Plan de
vertebración Teo humanizado, xerador de emprego e tecido produtivo”
José Manuel Guerra Calvelo, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, en nome
e representación deste ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais de 1986, eleva ao Pleno da
Corporación para o seu debate a seguinte moción para o Pleno do xoves 29 de setembro.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O Grupo Municipal do Partido Popular de Teo propón ó Pleno da Corporación a creación
dunha comisión especial de carácter permanente “Plan de vertebración Teo humanizado,
xerador de emprego e tecido produtivo”.
O Concello de Teo destaca na actualidade por ser un concello que se está a converter nun
municipio dormitorio, onde moitos dos seus veciños adquiriron unha vivenda en Teo nos últimos
anos pero traballan e fan a súa vida cotiá fóra.
Son diversos os motivos polos que ocorre isto; un concello que medrou rápido sen unha clara
folla de ruta ou proxecto de municipio. Un concello deshumanizado no eido urbanístico que
aproveitou a proximidade a Santiago de Compostela para medrar.
Dende o Grupo Municipal do PP entendemos que Teo precisa dun proxecto definido; que deseñe
o futuro pero tamén o presente de cara á humanización deste, o desenvolvemento dun tecido
produtivo propio, o aproveitamento de oportunidades reais tendo en conta o enclave xeográfico
no que se atopa, a motivación e a ilusión dos veciños do Concello por sentirse orgullosos de
vivir neste e, polo tanto, integrarse no presente tendo en cota o pasado e sabendo cal pode ser o
futuro.

- 52 -

Preséntasenos por diante un obxectivo clave de cara a afrontar o futuro máis inmediato, chegar
aos 20 000 cidadáns censados no concello, e pasar a ser un municipio que xogue na división das
grandes cidades galegas.
Só con políticas definidas nun proxecto de futuro chegaremos a alcanzar este obxectivo. Só
motivando á poboación cun proxecto diferencial, claro e atractivo atraeremos a novos veciños.
Hoxe, o ambiente político xeral encóntrase nun período de pouca receptividade da cidadanía,
ben polos enfrontamentos partidarios, ben pola falta de políticas en común... Non obstante, a
todos nos une moito máis do que nos separa e, sabendo o posto que ocupamos na oposición de
Teo, estamos dispostos a facer un esforzo por abrir vías de diálogo en beneficio dos nosos
veciños.
Hoxe en día, contratar unha consultora para establecer un plan estratéxico é un imposible polos
custos. Entendemos que temos capacidade de diálogo e que todas as forzas políticas con
representación na Corporación poden achegar ideas que axuden a construír e definir un Plan de
vertebración que deseñe o camiño dos próximos 15 anos.
Esta comisión que propoñemos permitiría unir as forzas a favor dun proxecto de Concello,
entendendo que cada unha destas conta con apoio social, todas deben achegar as súas ideas.
Definir as bases do Teo do futuro permitiríanos traballar o presente, motivar a cidadanía e
ofertar máis servizos aos veciños partindo dun desenvolvemento económico propio.
O PP vai a presentar cinco ideas ou medidas que afectan ao emprego, á creación de novas
empresas, ao impulso do emprendemento e á potenciación do tecido produtivo existente. Así
tamén, un documento que amosa ideas noutras áreas importantes para que a Corporación as
coñeza e as poida debater, se o considera oportuno, nesta comisión especial que propoñemos.
Sabendo que non ocupamos a Alcaldía, cremos que somos responsables do que sucede no
Concello e estamos dispostos a que Teo sexa un modelo que sume tamén no político.
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular somete a consideración do Pleno da
Corporación a aprobación dos seguintes acordos.
MOCIÓN
Primeiro. Creación dunha comisión especial para o desenvolvemento dun Plan estratéxico ou
Plan de vertebración.
Segundo. Os membros da dita comisión serían proporcionais, respecto ás maiorías, pero
integrarían a todas as forzas políticas do Concello.
Terceiro. Que se defina a periodicidade desta entre todos os grupos.
En Teo, a 26 de setembro de 2011.
Asinado. José Manuel Guerra Calvelo
Voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Teo”.
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O Sr. Gesto explica que a papel da Comisión sería facer propostar, de todos os grupos,
para desenvolver o concello de Teo, entendendo que esta Comisión permitiría á
oposición non so fiscalizar, senón tamén facer propostas, algo que sería bo para o
concello. Opina o Sr. Gesto que a situación económica é grave, en comparación con
outros concellos, como Ames e Santiago, que fan propostas relacionadas co emprego,
a diferenza que Teo, que non fai ningunha, de aí a moción.

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e tres minutos entra no Salón de Plenos a
concelleira do BNG, D.ª Carme Hermida Gulías.

Salienta o Sr. Gesto que se falou doutros foros, como a Xunta de Portavoces,
engadindo que este órgano non se convocou. Opina o Sr. Gesto que é preciso acadar
os 20.000 habitantes e que para iso hai que propor medidas e hai que empezar a
traballar urxentemente no concello de Teo. Opina que o polígono de A Ramallosa se
pode dotar duns obxectivos claros, engadindo que o BNG fala de empresarios do
concello e no documento entregado se fala dun parque tecnolóxico de microempresas,
engadindo que tamén se falaba da posibilidade dun viveiro de empresas. Di o Sr. Gesto
que das noticias deste días pódese ver como Santiago ten axudas para as empresas
que se instalen no concello e que dende Teo tampouco se fomenta o asociacionismo.
Lembra o concelleiro do PP que na Comisión Informativa se falaba de Teo como
concello dormitorio, e que o Sr. alcalde entende que non é así, cando dende o PP
entenden que sí que ocorre e que é preciso tomar medidas para que non sexa así.
Explica o Sr. Gesto que cando se fala de Ames, Santiago e Madrid estase falando de
concellos que teñen un tecido productivo que lle permite facer fronte as súas débedas.
Remata o Sr. Gesto sinalando que a situación a día de hoxe non é a mesma que fai
catro anos e que o obxectivo do PP é favorecer aos veciños.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
anuncia o seu apoio á moción.

Intervén a

concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que o outro día na

Comisión Informativa ela xa dixo que non lle parecía correcto que se plantexara como
unha Comisión Informativa de carácter permanente, podéndose utilizar a Xunta de
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Portavoces, donde todos estarían encantados de falar destes temas. Considera que o
do parque tecnolóxico se pode estudar e remata dicindo que o plantexamento da idea
lle parece interesante, polo que o feito de levalo a Comisión Informativa ou Xunta de
Portavoces sería perfecto.

O Sr. alcalde sinala que se fala de moitas cousas que non veñen na proposta. Salienta
que por parte do equipo de goberno hai intención de involucrar á oposición en
decisións importantes, como os plans provinciais o tema do polígono de A Ramallosa,
etc, o que amosa unha forma de traballar conxuntamente coa oposición. Aclara que a
proposta fala de crear unha comisión que non sería precisa para traballar nisto, razón
pola que o BNG vai a votar en contra.

O Sr. Gesto explica que a proposta implica un plan estratéxico do concello de cara á
motivación da cidadanía. Sinala que o BNG terá un proxecto, pero non é un proxecto
estratéxico de aqui a 15 anos. Opina o Sr. Gesto que dentro dos grupos político da
Corporación hai xente moi capacitada para traballar e remata sinalando que o
importante é intentar quitarlle a Teo a etiqueta de “concello dormitorio” para convertilo
nun concello con tecido propio.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
reitera o seu apoio á proposta. Opina que o polígono de arriba debería ser tema de
estudo porque hai moito que cortar, xa que quizais agora non sexa preciso un polígono
tan amplio, pero pode que nuns anos sí e despois pode non existir solo.

Intervén a

concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que todos os grupos da

oposición teñen ideas e que haberá que ver se o Sr. alcalde ten a ben contar as súas.

O Sr. alcalde, dirixíndose á Sra. Lemus, dille que finalmente foi ela, coa súa
intervencións na Comisión Informativa, quen o convenceu de que a creación da
Comisión proposta polo PP non era necesria, porque tiña as súa dúbidas, ao existir
outras fórmulas. Explica que cando chegue o momento dende o equipo de goberno xa
se dira cales son as propostas que existen en cada caso. Anuncia o Sr. alcalde o voto
en contra do BNG, explicando que iso non implica non ter en conta as opinións
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expostas. Explica que os concelleiros do equipo de goberno e da oposición teñen unha
idea diferente de como facer as cousas e non pasa nada. Remata o Sr. alalde
sinalando que intentar traspasar as iniciativas de Compostela ao concello de Teo é
complicado porque en Santiago goberna o PP e en Teo o BNG.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
oito votos a favor (6 PP e 2 grupo mixto) e nove en contra (9 BNG), acorda
rexeitar a moción do PP para “A creación dunha comisión especial de carácter
permanente. Plan de vertebración Teo humanizado, xerador de emprego e tecido
produtivo”.

2.- Moción do PP para “Plan de aforro enerxético e colocación de puntos de luz en
zonas de especial sensibilidade veciñal”, de 23/09/2011 (rex. entrada nº 9.135, de
23/09/2011).
O portavoz do PP, D. José M. Guera Calvelo, da conta da moción do seu grupo para
“Plan de aforro enerxético e colocación de puntos de luz en zonas de especial
sensibilidade veciñal”, de 23/09/2011 (rex. entrada nº 9.135, de 23/09/2011), que se
recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas,
facenda e asuntos económicos de 24/10/2011.

“Moción para “Plan de aforro enerxético e colocación de puntos de luz en zonas de especial
sensibilidade veciñal””
José Manuel Guerra Calvelo, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, en nome
e representación deste ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais de 1986, eleva ao Pleno da
Corporación para o seu debate a seguinte moción para o Pleno do xoves 29 de setembro.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O Grupo Municipal do Partido Popular de Teo quere facer saber á Corporación que chegaron a
nós diferentes solicitudes de servizos básicos como é a iluminación en diferentes parroquias do
noso concello.
O noso grupo vén observando que, sendo certo que o goberno local vén corrixindo algunhas
deficiencias en materia de iluminación en diferentes zonas urbanas e apagou outros puntos
innecesarios, non obstante, observamos moitas carencias en relación ao mencionado
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anteriormente, con falta de puntos de luz en diferentes estradas do noso concello polas que
pasan habitualmente os veciños.
-

-

-

-

Un dos casos que mencionamos é a estrada que une Agoso con Santa Eufemia, na parroquia
de Oza, na que estes días se celebrou a romaría de Santa Eufemia, unha das máis numerosas
do municipio. Na citada romaría faise o traslado, cada ano, da imaxe de Santa Eufemia
dende a citada igrexa da carballeira ata a igrexa parroquial a pé por parte dos veciños da
parroquia de Oza. Relatáronnos que este traslado se fai á noite e non dispón de luz, que as
dificultades non se agochan só nesta data senón que son unha compilación continua ao
longo do ano. A dita pista ten un tramo duns 700 metros sen ningún punto luminoso.
Outro caso é o relativo á parroquia de Lucí, onde os veciños nos amosaron a necesidade de
varios puntos de luz nunha zona onde existen vivendas. Este treito vai dende a rotonda da
gardería da Ramallosa e transcorre pola aldea, desembocando na estrada que vai da
Ramallosa á igrexa de Lucí.
Outro caso é en Bamonde, na estrada que vai dende o campo de fútbol de Bamonde a
Lamas. Hai tres anos caeron tres farois cun dos temporais e non se repuxeron.
Desapareceron os postes.
Diferentes casos en Calo.
Así como noutros puntos do Concello.

Por todo o exposto o Grupo Municipal do Partido Popular somete a consideración do Pleno da
Corporación a aprobación dos seguintes acordos:
MOCIÓN
Primeiro. Instar o goberno local de Teo a facer un plan de aforro enerxético sobre a
iluminación urbana e en todos os edificios públicos do Concello:
- Ver necesidades de iluminación.
- Apagar a determinadas horas aqueles puntos de luz que sexan innecesarios.
- Facer un protocolo de actuación sobre o uso da enerxía nas dependencias públicas do
Concello para acadar o aforro necesario para as arcas municipais en beneficio dos servizos
públicos.
Segundo. Instar o goberno local de Teo a ver as axudas públicas para a reposición da
iluminación pública e outros no INEGA e no Ministerio de Fomento para proceder ó cambio de
material de baixo consumo.
Terceiro. Instar o goberno local de Teo a poñer puntos de luz nos tramos indicados.
En Teo, a 23 de setembro de 2011.
Asinado. José Manuel Guerra Calvelo
Voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Teo”.
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
anuncia o seu apoio á moción.
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Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di qure cree que todos están de
acordo nisto, aínda que hai un pouco de mezcla na moción, xa que ao principio hai
unhas reclamacións e despoist falase de aforro enerxético.

O Sr. alcalde sinala que hai o problema de estudar os casos concretos, resultando
antitética a moción porque se fan peticións en relación con puntos de luz e na mesma
moción se fala dun plan de aforro. O Sr. alcalde sinala que non hai ningún problema en
que esta moción se trasladara a rogos e preguntas, a pesar de que se mixturan dúas
cousas.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que aínda que se trata dunha moción confusa, non lle parece lóxico votar que non polo
tema dos puntos de luz. Reitera o Sr. Parajó o seu apoio á moción.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e dalle a razón ao Sr. Parajó,
porque entendendo o razonamento do Sr. alcalde o que non entende é a conclusión,
descoñecendo cal é o problema para apoiar á moción.

O Sr. alcalde reitera o tema da contradición entre o plan enerxético e as luminarias e
sinala que se compromete a mirar as cousas expostas na moción e ir colocando os
puntos de luz en zonas de máxima necesidade.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
oito votos a favor (6 PP e 2 grupo mixto) e nove en contra (9 BNG), acorda
rexeitar a moción do PP para “Plan de aforro enerxético e colocación de puntos
de luz en zonas de especial sensibilidade veciñal”.

3.- Moción do PP para “seguridade vial en cabovila e parque infantil en cabovila”, de
23/09/2011 (rex. entrada nº 9.136, de 23/09/2011).
O portavoz do PP, D. José M. Guera Calvelo, cede a palabra á concelleira do seu
grupo, D.ª Mercedes Souto Abeijón.
- 58 -

A Sra. Souto da conta da moción do PP para “seguridade vial en cabovila e parque
infantil en cabovila”, de 23/09/2011 (rex. entrada nº 9.136, de 23/09/2011), que se
recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas,
facenda e asuntos económicos de 24/10/2011.

“Moción para “Seguridade viaria en Cabovila e parque infantil en Cabovila”
José Manuel Guerra Calvelo, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, en nome
e representación deste ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais de 1986, eleva ao Pleno da
Corporación para o seu debate a seguinte moción para o Pleno do xoves 29 de setembro.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O Grupo Municipal do Partido Popular de Teo quere facer saber á Corporación dous asuntos
relativos a Cabovila, na parroquia de Calo.
En relación á seguridade viaria en Cabovila, existen perigos nun punto moi concreto no tramo
que vai dende O Milladoiro a Luou:
- Entendemos que esta zona ten un carácter urbano debido a ser un núcleo de moitas
casas e diversos negocios.
- Neste treito aumentou considerablemente o tránsito de vehículos e de peóns.
- Atopámonos con situacións de moito perigo debido á velocidade inapropiada e elevada
de moitos vehículos, podendo provocar situacións de gravidade entre os veciños da zona.
En relación coa necesidade dun parque en Cabovila, ó lado do centro sociocultural:
- Nesta zona, ao lado do centro sociocultural dos veciños, existiu un parque infantil que, a
día de hoxe, non se restituíu.
- Os veciños demandan un novo parque que cubra as necesidades dos nenos e así poidan
xogar con seguridade.
En relación co muíño situado nesta zona, solicitamos as xestións pertinentes por parte do
Concello para a súa restauración e protección:
- Este muíño é un dos poucos que non está situado á beira dun río, senón que é
característico da zona debido ás minas de auga que están situadas na mesma zona.
- Atópase nun estado ruinoso e a súa situación legal non é acorde coa importancia e
relevancia deste.
Por todo o exposto o Grupo Municipal do Partido Popular somete a consideración do Pleno da
Corporación a aprobación dos seguintes acordos:
MOCIÓN
Primeiro. Instar o goberno local de Teo á busca de solucións en materia de seguridade viaria:
- Precísanse varios pasos de peóns elevados que reduzan a velocidade do tráfico rodado.
- Sinais verticais e horizontais.
- Calquera outro elemento que se considere apropiado para disuadir os condutores.
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Segundo. Instar o goberno local de Teo a poñer un parque infantil no ámbito sinalado.
Terceiro. Instar o goberno local de Teo a facer as xestións que posibiliten a recuperación do
muíño.
En Teo, a 23 de setembro de 2011.
Ainado. José Manuel Guerra Calvelo
Voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Teo”.
A Sra. Souto explica que, tratándose do muíño, pasaron os anos, fixéronse
reclamacións e non se fixo nada. En canto aos parques infantís salienta a Sra. Souto
que hai que ter en conta que hai moita natalidade e pola estrada indicada hai moito
tráfico, producíndose situacións de perigo, sendo que incluso recentemente un coche
estivo a piques de atropelar a un neno. Remata a Sra. Souto pedindo que se faga algo
ao respeto e salientado que o muíño tamén é memoria histórica.

Aberta a primeira quenda de intervencións, os concelleiros do grupo mixto, Sr. Parajó e
Sra. Lemus, anuncian o seu apoio á moción.

O Sr. alcalde sinala que o equipo de goberno, ao estar de acordo co fondo da moción,
vai a permitir a súa aprobación. Salienta que en todo caso hai cousas que lle
preocupan, como a titularidade privada do muíño, sen esquecer que tendo en conta o
tema de concentración se trata de feitos consumados. O Sr. alcalde explica que a
abstención responde a non entorpecer unha reclamcion que lles parece xusta con
todos/as.

A Sra. Souto explica que tratándose do parque infantil de Cabovila habería que
restituilo. Di que non sabe se pode ser no mesmo sitio, pero que se o problema é
poñelo alí arriba, nai outras masas comúns noutra zona. Explica a Sra. Souto que, en
relación co muíño, saben que a asociación fixo algún tipo de xestión co concello e
parece que non foi escoitada e, se foi escoitada, non foi efectuada.

Aberta a segunda quenda de intervencións, os concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó e
Sra. Lemus, reiteran o seu apoio á moción.
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
oito votos a favor (6 PP e 2 grupo mixto) e nove abstencións (9 BNG), acorda:
Primeiro. Instar o goberno local de Teo á busca de solucións en materia de
seguridade viaria:
-

Precísanse varios pasos de peóns elevados que reduzan a velocidade do
tráfico rodado.

-

Sinais verticais e horizontais.

-

Calquera outro elemento que se considere apropiado para disuadir os
condutores.

Segundo. Instar o goberno local de Teo a poñer un parque infantil no ámbito
sinalado.

Terceiro. Instar o goberno local de Teo a facer as xestións que posibiliten a
recuperación do muíño.

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 máis de urxencia, sen que se presente ningunha polos
grupos municipais.

12.- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO.
O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, formula os/as seguintes rogos e preguntas:

1.- O Sr. Parajó pregunta cando se vai a quitar o poste de luz que quedou fronte ao
taller de Barros, porque está perigoso.

O Sr. Sisto responde que se fará cando o concello consiga que Fenosa faga algo.
Explica que a súa substitución é custosa, e que non é un poste do alumeado público
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que poida substituir o concello, senón que leva liñas importantes que dan servizo á
población e que Fenosa non parece estar pola labor de facer ese investimento.

O Sr. Parajó pregunta se entón van quedar aí no medio, engadindo que algún día vai
pasar algo.

O Sr. Sisto dí que o problema está aí, pero que tamén hai casos parecidos na saída do
Milladoiro, e na de Teo, etc, e que non sabe se nalgún momento non haberá que tomar
algunha determinación colectiva con Fenosa, porque aínda que non son un monopolio,
na práctica é como se foran.

2.- Pregunta o Sr. Parajó se hai algunha novidade sobre o centro médico.

O Sr. alcalde responde que non hai ningunha novidade con respecto ao falado no
último Pleno.

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas:

1.- Dí a Sra. Lemus que o outro día se falaba das necesidades do Concello, e que
vendo os orzamentos da Xunta para este ano, comprobou que no que se refire a Teo
só inclúe como infraestruturas a ampliación do CEIP de Calo. A Sra. Lemus manifesta
que dende o PSOE van facer unha enmenda, e pedir que se inclúa a conexión As
Galanas-Cacheiras, o centro de día, centro de saúde etc. Pregunta a Sra. Lemus se se
sabe se hai algunha cousa máis.

O Sr. alcalde resposta que o que hai é o que comentou a Sra. Lemus, e que lle
preocupa que non apareza específicamente o compromiso da ETAP, ainda que
entende que pode ir nunha partida máis xenérica. Salienta que o grupo do BNG no
Parlamento tamén vai emendar os orzamentos, xa que lle preocupan tamén as
cuestións que xa mencionou a Sra. Lemus, como a partida que había para o estudo da
conexión As Galanas-Cacheiras, da que depende directamente a zona industrial de
Montouto, e outras cuestións.
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A Sra. Lemus dí que o preguntaba sobre todo pola depuradora de Pontevea, xa que ve
partidas para outras depuradoras, e non veu a de Pontevea. Pregunta se dende o
concello se preguntou se estaba noutra partida.

O Sr. alcalde resposta que existe ese compromiso por escrito dende a Consellería, e
que o que lles preocupa é que non apareza nunha partida concreta, polo que, por unha
cuestión de seguridade xurídica, se vai a pedir esa concreción aínda que haberá que
pensar que o compromiso se manten.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.
Os concelleiros do PP formulan os seguintes rogos e preguntas:

O concelleiro do PP, Sr. Gesto, formula os/as seguintes rogos e preguntas:
1.- Pregunta o Sr. Gesto quen é o representante do consello escolar de Calo.

O Sr. alcalde resposta que é o Sr. Iglesias Villar.

O Sr. Gesto pregúntalle a este concelleiro se sabe algo sobre algún profesor lle está a
pegar a algúns alumnos. Explica que o outro día lle chegaron comentarios por unha
persoa sobre un profesor que xa ten varios escritos no colexio remitidos por parte de
varios pais, e que as últimas noticias que ten é que se sentaron co director do colexio,
e que este se comprometeu a abrirlle un expediente a este profesor.
O Sr. Iglesias dí que, de ser así, trataríase dun delito, engadindo que non ten
coñecemento diso, xa que iso é un delito, e se o soubera, tería que estar en
Inspección. Sinala que no último consello escolar non se abordou o tema nin por parte
dos pais, nin da ANPA, nin da dirección do centro. Segue dicindo que o que sí é certo é
que ano pasado estivo un profesor suspendido durante un tempo por unha cuestión
deste tipo, que a suspensión rematou durante o verán e que este ano se incorporou, e
reitera que no último consello escolar, que foi a semana pasada, non se abordou en
absoluto ese tema, e que polo tanto non lle pode dar máis información ó Sr. Gesto,
porque é a información da que dispón.
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O Sr. Gesto dí que vai falar coas persoas que llo transmitiron, por se queren falar co Sr.
Iglesias.

O Sr. Iglesias di que non ten inconvinte, pero que de todos os xeitos é un tema de
Inspección, e que lles informaría cal é o camiño a seguir.

A concelleira do BNG, Sra. Alvarez, dí que en todo caso terían que presentar unha
denuncia en Inspección educativa, ao ser un tema da súa competencia e non de
competencia municipal.

O Sr. Gesto dí que hai que ser moi prudente, porque os pais poden contar as cousas
dunha determinada maneira, e que a persoa que llo contou sabe que é bastante
prudente, e que o tema o trata con bastante discreción. Sinala que falará con esta
persoa, tratando de ser o máis discreto posible, e logo llo trasmitirá ó Sr. Iglesias.

2.- O Sr. Gesto dí que non entenden moi ben o que está a pasar con Ezequiel
Mosquera, que non é unha pregunta pero que quería mencionalo, xa que lle parece
que é todo bastante extrano, e que quere dicilo porque considera que se está sendo
bastante inxustos cun veciño de Teo, que está sufrindo.

O Sr. alcalde dí que comparte esa valoración, e que de feito a fixo pública hoxe diante
de varios medios de comunicación. Opina que a proposta do xuiz instrutor do caso é
unha vergoña e que determinados intereses federativos, políticos e mediáticos están
afectando á persecutoria deportiva dun veciño, que ademáis é unha excelente persoa.
O Sr. alcalde di que se suma á solidariedade, e opina que os que teñen que tomar
decisións neste tema está instalados na inxustiza, sendo unha vergoña. Aclara o Sr.
alcalde que de tódolos xeitos a decisión non é firme, porque é unha proposta do xuiz
instrutor, e que ten que ser a Federación Española a que adopte as medidas.

A concelleira do PP, Sr. Leborán, formula a seguinte pregunta:
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3.- Pregunta a Sra. Leborán se a ubicación da Policía Local vai ser definitiva nese local,
porque existe un problema de accesibilidade, que é bastante complicado, e se hai algo
previsto.

O Sr. alcalde resposta que en principio, coa adaptación feita, se asume que vai ser
unha ubicación definitiva, e que a medio prazo se está valorando que sexa un edificio
compartido co xulgado de paz, tamén na planta baixa, para cuestións de seguridade.
Segue dicindo que son conscientes de que, a pesares da mellora, hai unha asignatura
pendente importantísima, como é o da accesibilidade, e que o investimento preciso é
maior que o que se fixo para o propio acondicionamento, pero que

hai liñas de

financiación pedidas para lograr abordarlo e poder subsanar ese problema do que
todos son conscientes.

O concelleiro do PP, Sr. Pallas, formula os/as seguintes rogos e preguntas:
4.- Dí que xa sabe que ó sr. alcalde non lle gusta moito o castelán ou o español, e que
resulta preciso que na páxina web mire debaixo de onde pón “español”, onde aparecen
os nomes da corporación antiga, dos que menciona varios.

O Sr. alcalde explica que os datos non están actualizados, pero que non se trata dunha
cuestión de “filias ou fobias”, senón de que non está actualizada a traducción a
castelan, estándose en todo caso traballando para solucionar este tipo de cousas.

5.- Dí o Sr. Pallas que estes días choveu moito, e que pola rúa Ameneiro baixa unha
cascada de auga a una velocidade tremenda. Pregunta se non se podería entubar
dalgún xeito por diante da igrexa ata a Recreativa.

O Sr. Alcalde dí que o problema non é da rúa, senón das paralelas que hai, polo que a
obras se complica. Sinala que él visitou esa zona no seu momento coa Recreativa, coa
Asociación de Veciños e incluso co párroco e que non se trata dunha obra tan sinxela.
Remata o Sr. alcalde sinalando que a obra que habería que acometer alí para intentar
subsanar o problema non é unha obra menor senón que se trata dunha obra máis
complicada.
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O Sr. Pallas suxire facer una tajea grande nas pistas de concentración.

O Sr. alcalde dí que non é fácil, pero que se voltará a mirar.

O Sr. Parajó pide de novo a palabra pregunta ata cando teñen contrato os da empresa
de axuda no fogar.

O Sr. alcalde respóndelle que son dous anos, pero que agora non sabe exactamente
cando rematan.

O Sr. Parajó dille que debería ir buscando outra empresa, porque ó mellor queda sen
ela.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas 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 15/2011
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 24 NOVEMBRO DE 2011 –

Na Casa do Concello, a vinte e catro de novembro de dous mil once, 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 María do Carme Hermida Gulías
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. Ángel Manuel Rey Martínez
D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. Xurxo Francos Liñares
D. José Manuel Guerra Calvelo
D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón
D. José Antonio Patiño Amboage
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
D.ª Uxía Lemus de La Iglesia
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
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Secretaria Xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora:
D.ª Manuela Barcia Vázquez

ORDE DO DÍA
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 29.09.2011 E 24.10.2011.

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 790/11 Á 854/11).
3.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL 2010.
4.- DITAME DA PROPOSTA DE ELECCIÓN DE XUÍZ/A DE PAZ SUBSTITUTO/A DO
CONCELLO DE TEO.
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DO POS 2012.
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DO CEMITERIO
MUNICIPAL DE TEO.
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO MUNICIPAL (PSdeG-PSOE) SOBRE O
PLAN CONCERTADO.
8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO MUNICIPAL (PSdeG-PSOE) SOBRE A
VIOLENCIA DE XÉNERO.
9.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O PLAN
CONCERTADO.
10.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE OS
RECORTES DO PLAN CONCERTADO DA XUNTA DE GALIZA.
11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA ÁS
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN E TRATAMENTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO.
12.- MOCIÓNS.
13.- 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
tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os
seguintes:

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 29.09.2011 E 24.10.2011.
Acta da sesión ordinaria do día 29 de setembro de 2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 29/09/11.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade.

Acta da sesión extraordinaria do día 24 de outubro de 2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. Concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 24/10/11.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade.

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 790/11 Á 854/11).
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 24 de outubro ata o 18
de novembro de 2011, que comprenden os números 790 ao 854, indicando o Sr.
alcalde 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.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL 2010.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 21/11/2011, que se recolle a continuación.
-3-

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente da Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio
2010, formada segundo o establecido no artigo 208 do Real Decreto lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas
Locais, e co contido sinalado no artigo 209.
Considerando que devandita Conta Xeral foi informada favorablemente pola Comisión
Informativa Especial de Contas, Facenda e Asuntos Económicos, na súa sesión
extraordinaria celebrada en data 06/10/2011.
Tendo en conta que a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2010 estivo exposta ao
público durante quince días hábiles, mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da
Provincia (BOP) nº 199, de data 19/10/2011, podendo as persoas interesadas
presentar reclamacións, reparos ou observacións durante devandito prazo de quince
días hábiles e oito máis.
Considerando que durante o prazo legalmente establecido non se presentaron
reclamacións, reparos ou observacións por parte das persoas interesadas.
En virtude do exposto, e de acordo co establecido no artigo 212.4 do TRLRFL,
proponse AO PLENO:
Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio
2010.
Segundo.- Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a integra
ao Tribunal de Cuentas, tal e como se establece no artigo 212.3 do TRLRFL, así como
ao Consello de Contas de Galicia, segundo o establecido no artigo 25.2 da Lei 6/1985,
de 24 de xuño, do Consello de Contas.
Teo, 21 de novembro de 2011
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que vai intervir na segunda quenda.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que se vai a centrar nos datos
da conta xeral do 2010, para amosar como a situación económica do concello é o
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resultado dunha mala xestión. Di a Sra. Lemus que na anualidade 2010 hai algo máis
de 650.000 € de resultado orzamentario negativo porque os orzamentos eran irreais tal
e como reiteradamente dixo a oposición, ao existir partidas de dificil execución.
Refírese a Sra. Lemus a determinados ingresos previstos e ao efectivamente recadado
por exemplo por licenzas urbanísticas, cuxa previsión era de un millón de euros,
recadándose tan so cento setenta mil euros, ou o previsto en taxas que ascendía a tres
millóns de euros, recadándose un millón catrocentos mil euros, que supón un 45 %, así
como os ingresos previstos polo IBI de Audasa, os nichos do cemiterio, as licenzas de
autotaxi etc. Sinala a Sra. Lemus que en gastos o tema está un pouco máis equilibrado
e salienta que o volume de endebedamento sí que baixou en relación coa anualidade
2009, engadindo que aínda que se podería felicitar ao equipo de goberno por iso non
se pode esquecer que o aforro neto é negativo. Opina a Sra. Lemus que os ingresos
correntes deberían ser capaces de financiar os gastos correntes e amortizar a débeda
e que iso non se cumpre, existindo ademais moita dependencia doutras
Administracións Públicas e diminuíndose a débeda pero sen ter cartos para pagala.

Sendo ás vinte horas e dez minutos, sae do Salón de Plenos a concelleira do PP, D.ª
M.ª de las Mercedes Souto Abeijón.

Refírese a Sra. Lemus ao remanente para gastos xerais sinalando que é negativo en
mais de cincocentos millóns da antigas pesetas. Di a concelleira do grupo mixto que o
concello debe cinco millóns de euros e se lle deben tres millóns de euros. As obrigas
pendentes de pago incrementáronse un 21 % con respeto ao exercicio 2009, sendo o
remanente negativo de tesourería máis alto que co Sr. Armando Blanco. Opina a Sra.
Lemus que quizáis se podería achacar a éste unha parte da culpa, porén non se pode
esquecer que fai anos que o Sr. Blanco non goberna. Opina a Sra. Lemus que a
solución a ten o Sr. Noriega nas súas mans, facendo uns orzamentos reais para a
anualidade 2012, acadando así o apoio de todos. Opina que a austeridade no gasto
supón prescindir do superfluo e que toca facer un plan de saneamento. Remata a Sra.
Lemus salientando que a diferenza existente entre ingresos e gastos pode ser pan para
hoxe pero será fame para mañá.
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu
grupo, D. José A. Vázquez Pallas.

O Sr. Pallas comeza a súa intervención felicitando a Sra. Lemus porque deu moitos
datos e falou de realidades. Opina que os orzamentos eran surrealistas e refírese á
venda de parcelas, ao cemiterio municipal, ás licenzas urbanísticas, etc. Di o Sr. Pallas
que haberá que facer un plan de saneamento e uns orzamentos para o ano 2012 que
sexan realistas, estando o PP disposto a falar co BNG deste tema, tal e como se lle
dixo ao Sr. Sisto. Opina o Sr. Pallas que o equipo de goberno ten que darse conta da
situación do Estado, das Comunidades Autónomas e dos concellos e conseguir que os
orzamentos do ano 2012 sexan reais. Remata o Sr. Pallas sinalando que para acceder
e cumprir os obxetivos o novo goberno central terá que aforrar dezoito millóns de
euros.

Sendo as vinte horas e quince minutos entra no Salón de Plenos a concelleira do PP,
D.ª M.ª de las Mercedes Souto Abeijón.

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Rafael Sisto Edreira.

O Sr. Sisto di que cree que hai algún dato ao que a Sra. Lemus non se axusta. Sinala
que os dereitos recoñecidos ascenden a trece millóns e pico de euros sendo o
resultado negativo entorno a un millón de euros. Explica o Sr. Sisto que a causa das
diferenzas entre ingresos e gastos pódese explicar cun exemplo. Así, se alguén ten
previsto vender unhas fincas e non o fixo nun determinado ano pero ten previsto facelo
o ano seguinte, iso explica o desequilibrio. Así, as fincas non se venderon o ano
pasado porén se van a vender este, xa que as fincas non desaparecen e quizáis
vendelas nun momento determinado suporía unha perda de cartos. No caso do
cemiterio, explica o Sr. Sisto que hoxe someterase ao Pleno o regulamento, saíndo
posteriormente a concurso, polo tanto os ingresos en vez de telos no 2011 vanse obter
a principios do 2012, polo que o importante é que se van a ingresar. Salienta o Sr. Sisto
que o mesmo ocorre coas licenzas de autotaxi. Explica que se trata de cousas que se
ingresan unha vez e que polo tanto son ingresos que se van a obter o ano que ven. O
problema é que non se fixo na anualidade 2011 e iso foi o que provocou a diferenza
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entre ingresos e gastos, debéndose ter en conta que a suma das tres cousas supera os
dous millóns de euros. Remata o Sr. Sisto sinalando que cando se executen eses
ingresos vaise poder equilibrar a situación.

O Sr. alcalde sinala que, ceñíndose á conta xeral, sería importante reflectir cal era o
punto de partida, que obrigaba a recoller un remanente positivo de máis de tres millóns
de euros por imposición legal. Salienta o Sr. alcalde que é complicado ir a un
orzamento de contención de gastos, sendo todavía máis complicado con un superavit
de tres millóns de euros. Explica o Sr. alcalde que os ingresos eran reais, pese a que
non fora posible viabilizalos nesta anualidade. Explica que tratándose da venta das
parcelas dos Verxeis houbo que solventar un problema derivado dunha setencia
xudicial, tratándose en todo caso de ingresos que se van a obter. Opina o Sr. alcalde
que pode existir certo optimismo en relación coas licenzas, pero que non se pode
esquecer que era o ano de aprobación do Plan Xeral e se confiaba en que mellorara a
situación, cando realmente foi a peor. Reitera o Sr. alcalde que os ingresos dos que se
falou non se van a perder e van a ser viabilizados. Salienta que a débeda bancaria
minorou, e que, tal e como xa recoñeceu a Sra. Lemus, o volume de endebedamento
minorou nun 25 %, ascendendo a un 42 % cando entrou o BNG. Sinala o Sr. alcalde
que sendo conscientes de que existen previsións de ingresos que non se
materializaron, pódese entonar o meu culpa, porén non hai que esquecer que tales
ingresos van a entrar, como amosa o feito de que tanto tratándose do cemiterio, como
das fincas dos verxeis, existe unha forte demanda, razón pola que o BNG non pode
entonar un “mea culpa” alarmista, porque a situación é relativamente boa en relación
coa do entorno. Tratándose da débeda ao Estado, opina o Sr. alcalde que algún “mea
culpa” debería entonar o PSOE porque hai que ter en conta que foi o Estado o que fixo
algo mal, existindo incluso mocións ao respeto para que se condonara a citada débeda.
Sinala o Sr. alcalde que o mesmo cabe dicir en canto á intervención do Sr. Pallas,
debéndolle tamén agradecer o ofrecemento feito por este concelleiro do PP. Opina o
Sr. alcalde que agora haberá que facer o que se diga dende o goberno, sen esquecer
que tamén Zapatero tiña un problema de soberanía é porén, segundo os do PP, era o
demo. Opina o Sr. Noriega que se o Presidente do goberno lle bota a culpa a Europa,
en Teo se lle pode botar a culpa a todo o mundo. Remata o Sr. alcalde sinalando que
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haberá que ver as solucións que agora se adoptan dende o goberno central, engadindo
que xa ve como dende o PP xa están mutando o discurso.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o que máis lle gusta oir é que a débeda é superior á do Sr. Blanco, xa que ata o de
agora era ao revés, dicíndose que este alcalde tiña o concello endebedado e que non
había por onde sair. Opina o Sr. Parajó que o que mal empeza, mal acaba e que se se
fan uns orzamenos ficticios e non se poden cumprir, é aí onde está a orixe da débeda.
Salienta o Sr. Parajó que o plan de saneamento pediuse fai un ano e nunca se fixo
caso, engadindo que unha cousa é gobernar e outra estar na oposición. Di o Sr. parajó
que o remanente de tesourería supera os catrocentos trinta mil euros o que implica que
o déficit aumentou considerablemente, ao igual que ocorreu co resultado orzamentario.
Opina o Sr. Parajó que o tema do cemiterio e dos Verxeis será máis fácil de vender, xa
que o resto non se vai a vender. Pregunta o Sr. Parajó sobre o por qué das desviacións
existentes e remata o sinalando que o informe da interventora parece unha folla de ruta
de como hai que facer as contas, non sobre o resultado do que hai.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que vai a seguir co simil da
casa empregado polo Sr. Sisto, de xeito que a finca non a vendo pero a pesar diso me
vou de vacacións. Opina a Sra. Lemus que isto non se pode dicir porque en impostos
directos recadouse un trinta e dous por centos menos, un oitenta e dous por cen en
impostos indirectos e un cincuenta e cinco por cento, tratándose das taxas. Pregunta a
Sra. Lemus se estes ingresos tamén se van a recadar e cobrar nos vindeiros anos.
Opina a Sra. Lemus que o concello non pode seguir endebedándose ata que se
vendan os nichos e as fincas. Salienta que en licenzas non se vai a cobrar un millón de
euros, recadándose únicamente cento setenta mil euros. A débeda bancaria si que
diminuiu porén non se pode esquecer o informe da Interventora cando di que ao “ non
ter a entidade vixente un plan de saneamento faise constar a necesidade de aprobar
dito plan, aos efectos de corrixir a situación financeira, xa que á vista dos resultados,
onde os ingresos correntes son insuficientes para financiar os gastos correntes máis a
amortización da débeda, non se poden verificar o cumprimento dos compromisos de
gasto futuro”. Salienta a Sra. Lemus que en novembro de 2011, débense máis de tres
millóns de euros, e iso en dez meses, sendo indiferente que se lle bote a culpa a
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outros. Di a Sra. Lemus que parece que a culpa é sempre de outros e que ela asume
as súas responsabilidades, debendo cada un asumir as súas. Salienta a Sra. Lemus
que a interventora di que hai que facer un orzamento e pregunta se se vai a facer.
Explica a Sra. Lemus que Teo é o concello que debe menos débeda bancaria e que
Ames, segundo os datos do Ministerio de Economía e Facenda, a 31 de decembro de
2010, tan un resultado orzamentario positivo, ao igual que Orose, Brión e Boiro, nos
que ascende, respectivamente, a 524.0000 €, 1.027.00 € e 622.000 €, sendo
efectivamente negativo o de Santiago, pero con diferenzas ao dividilo por habitante.
Reitera a Sra. Lemus que a culpa sempre é doutro, ben de Zapatero, ben do que non
fai as cousas. Remata a Sra. Lemus sinalando que é o momento de empezar a tomar
medidas, xa que, vendo como foi o ano 2011, é dificil pensar que para o vindeiro ano
se vaia a ingresar máis.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, quen di que se o Sr. alcalde está preocupado
tamén o está o Partido Popular porque a situación é surrealista. Visto como está a
situación estase falando de que se van a vender as parcelas o próximo ano e iso non o
cree ninguén. Remata o Sr. Pallas solicitando un plan de saneamento.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen explica que partindo do inicio do ano 2010,
hai que lembrar que se tiveron que facer uns orzamentos con tres millóns de superavit,
polo que o punto de partida era de menos tres millóns, polo que se o resultado fnal é de
menos 600.000 €, aínda se recuperou. Explica o Sr. Sisto que as previsións de
ingresos en canto á venda das parcelas para vivendas unifamiliares, houbo xente
interesándose polo tema, aínda que non se van a tirar os terreos. Salienta o Sr. Sisto
que polos Verxeis estanse pagando cuotas moi elevadas e que claro que se van a
vender, aínda que non a “mal vender”. Reitera o Sr. Sisto que bastante ben se fixo se
se gastou máis do que se ingresou so en seiscentos mil euros. Di o Sr. Sisto que hai
que recoñecer que en impostos directos se ingresou 1.200.000 € menos e 1.900.000 €
menos en taxas, salientando que en todo caso iso non se gastou, gastándose
unicamente 600.000 € máis, recortándose polo tanto o gasto, habida conta dos tres
millóns de déficit, polo que iso amosa que a xestión foi bastante correcta. Explica o Sr.
Sisto que nos orzamentos do ano 2012 terán que incluirse eses déficits e os ingresos
non realizados.
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O Sr. alcalde explica que na anterior lexislatura xa se aprobara un plan de saneamento
e que non foi o primeiro. Salilenta que non se trata dunha cuestión de vontade política e
que se presentará cos orzamentos. Di o Sr. alcalde que se alguén sabe como minorar o
remanente de tesourería non ten máis que dicirllo. Aclara que a Sra. Lemus volta a
imputar á anualidade 2011 a devolución ao Estado, engadindo que él así tamén asume
responsabilidades. Sinala o Sr. alcalde que o concelleiro do PP, Sr. Pallas di que non
se van a vender os terreos, cando sí que houbo xente interesándose polo tema. Explica
que seguindo co simil da casa pódese afirmar que non se gastou o que non se tiña,
executándose un gasto do 77 %, na medida en que non se ingresou, conténdose o
gasto, como fai todo o mundo na súa casa, cando o grave sería ter gastado o 100%.
Salienta o Sr. alcalde que, agás o crédito do ICO, o BNG non concertou ningunha
operación de endebedamento, xa que todos os créditos viñan de antes e foron
pagándose relixiosamente, sen negociar nada ao respeto, pagándose todos os meses
ao igual que o do Estado.

O Sr. Parajó di que o Sr. alcalde lle bota a culpa como se estivera dez anos
gobernando.

O Sr. alcalde respostalle que ten razón, polo que deberá facer o prorrateo
correspondente.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (9 BNG) e oito votos en contra (6 PP e 2 grupo mixto) acorda:
Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio
2010.
Segundo.- Render a Conta Xeral así aprobada e toda a documentación que a
integra ao Tribunal de Cuentas, tal e como se establece no artigo 212.3 do
TRLRFL, así como ao Consello de Contas de Galicia, segundo o establecido no
artigo 25.2 da Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas.
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4.- DITAME DA PROPOSTA DE ELECCIÓN DE XUÍZ/A DE PAZ SUBSTITUTO/A DO
CONCELLO DE TEO.
O Sr. alcalde explica que de acordo co requirido polo Tribunal Superior de Xustiza,
ademáis de contar cunha xuíza de paz titular, é preciso proceder á elección dun xuíz/a
de paz substituto/a. Explica que o desfase no tempo entre o nomeamento da xuíza de
paz titular e o/a suplente remóntase á época do Sr. Naveira. Salienta que aos membros
do equipo de goberno lles parece que, ante os dous candidatos posibles, o curriculum
de D.ª Tania María Turnes Abelenda se axusta máis ao posto. A continuación o Sr.
alcalde da conta da proposta de 17/11/2011, que se recolle a continuación, ditaminada
favorablemente

pola

Comisión

Informativa

de

personal,

seguridade

cidadán,

comunicación e medio natural de 21/11/2011.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
O 14.06.2011 a Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
remitiu un escrito comunicando a renuncia de D. José Luis Pereira Suárez (rexistro de
entrada núm. 6627 do 18.06.2011), e instando ó Concello a que inicie un novo
expediente para a selección dun/ha novo/a xuiz/a de paz substituto/a
Mediante Providencia da Alcaldía do 27.07.2011 iniciouse expediente para a elección
de Xuíz/a de Paz substituto/a, de acordo co previsto na normativa aplicable.
O 29.08.2011 dictouse a Resolución da Alcaldía (núm. 595/11) pola que se aprobou a
convocatoria pública para cubrir a vacante de Xuíz/a de Paz substituto/a do Concello
de Teo conforme ás bases incorporadas ao expediente, e enviáronse ditas bases para
a publicación da convocatoria pública ao BOP da Coruña e ao Xulgado Decano de
Primeira Instancia e Instrución de Santiago e ao Xulgado de Paz de Teo, para a súa
inserción nos respectivos taboleiros de edictos.
Dando cumprimento á citada Resolución, a convocatoria pública foi obxecto de
publicación no BOP o 08.09.2011 (núm. 172) e fixado nos taboleiros 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 o prazo habilitado para a presentación de solicitudes rematou o
26.09.2011, e que no rexistro xeral do Concello tiveron entrada dúas solicitudes, das
persoas que a continuación se relacionan e nas datas que tamén se mencionan:
- D.ª Tania María Turnes Abelenda (rexistro de entrada nº 9.126 do 23.09.2011)
- D. Manuel Regueira Míguéns (rexistro de entrada nº. 9.260 do 27.09.2011).
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Considerando que, unha vez revisada a documentación, os dous solicitantes se
axustan ás bases que rexen a convocatoria, reunindo as condicións legalmente
establecidas.
Visto o informe de Secretaría e Intervención de 29.08.2011, 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/a de Paz substituto/a 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 non se 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.
Segundo.- Nomear Xuíz/a de Paz titular o/á candidato/a que, segundo o recollido no
apartado anterior, acade a maioría absoluta do número legal de votos da Corporacón.
Terceiro.- Remitir o presente acordo ao Xulgado Decano de 1ª 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.
Teo, 17 de novembro de 2011
Martiño Noriega Sánchez “
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non coñece a ningún dos candidatos e que ademais ten entendido que o posto non
ten ningunha función, engadindo que se vai a abster na votación.

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, anuncia o seu apoio á D.ª Tania María
Turnes Abelenda.

O portavoz do PP, Sr. Guerra, anuncia a abstención do seu grupo.

Co permiso da presidencia, intervén a Secretaria, para poñer de manifesto que, tal e
como está redactada a proposta, ditaminada favorablemente pola Comisión informativa
correspondente, o sistema de elección concretouse “mediante un proceso aberto, no
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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”.

O Sr. alcalde explica que de acordo coa proposta ese foi o sistema elexido pero que,
en todo caso, el non pode obrigar a ninguén a posicionarse.

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo
turno de intervencións.

De acordo co exposto o Sr. alcalde procede a efectuar o chamamento individualizado
dos/as concelleiros/as, aos efectos de que manifesten o/a candidato/a que elixen para
ser nomeado xuíz/a de paz substituto/a, co seguinte resultado:

- D. F. Manuel Parajó Liñares - abstención
- D.ª Uxía Lemus de la Iglesia - D.ª Tania María Turnes Abelenda
- D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón - abstención
- D. José Manuel Guerra Calvelo - abstención
- D. José Antonio Patiño Amboaje - abstención
- D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís - abstención
- D. José Albino Vázquez Pallas - abstención
- D. Jesús Eloy Gesto Beiroa - abstención
- D. Xurxo Francos Liñares – D.ª Tania María Turnes Abelenda
- D. Ángel Manuel Rey Martínez - D.ª Tania María Turnes Abelenda
- D. Manuel Anxo Fernández Baz - D.ª Tania María Turnes Abelenda
- D.ª María do Carme Hermida Gulías - D.ª Tania María Turnes Abelenda
- D. Rafael C. Sisto Edreira - D.ª Tania María Turnes Abelenda
- D.ª Carmen Diéguez González - D.ª Tania María Turnes Abelenda
- D.ª María Carmen Álvarez Garea - D.ª Tania María Turnes Abelenda
- D. Xosé Ignacio Iglesias Villar - D.ª Tania María Turnes Abelenda
- D. Martiño Noriega Sánchez - D.ª Tania María Turnes Abelenda

Realizada a votación, o resultado é o seguinte:
- 13 -

1.- D.ª Tania María Turnes Abelenda - 10 votos
2.- D. Manuel Regueira Míguéns – 0 votos
De acordo co exposto, o Pleno da Corporación, co quorum da maioría absoluta
do número legal dos seus membros (10 votos), acorda nomear Xuíza de Paz
substituta a D.ª Tania María Turnes Abelenda, con D.N.I. 44.840.206-G, como
candidata que acadou a maioría absoluta do número legal de membros da
Corporación.
O presente acordo, xunto cunha copia completa do expediente tramitado, 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,
debéndose igualmente notificar aos interesados para o seu coñecemento e
efectos oportunos.

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DO POS 2012.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestruturas, D.
Rafael Sisto Edreira.

O Sr. Sisto da conta da proposta de 17/11/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda,
infraestruturas e servizos básicos de 21/11/2011.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Aprobación do Plan de Cooperación ás Obras e
Servizos de competencia municipal (POS 2012)
Tomando en consideración as bases reguladoras do POS 2012, as necesidades municipais e as
conversas mantidas entre todos os grupos políticos co obxecto de valorar a necesidade e 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)
2012, 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 2012, e de acordo co
financiamento que se indica:
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A ) Realización de obras:

Denominación da obra

Estado +
Deputación

Concello

Presuposto
total

Acondicionamento do vial LucíVilariño

221.093,37 €

15.000,00 €

236.093,37 €

Afirmado e acondicionamento das
pistas Socastro-Fixó e CarballalFixó, Calo (Teo)

51.215,73 €

4.031,78 €

55.247,51 €

Reparación do firme en Fontenlo e
Olveira

95.539,12 €

15.446,36 €

110.985,48 €

367.848,22 €

34.478,14€

402.326,36 €

SUBTOTAL OBRAS

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2012 e que se relacionan nesta táboa.
B ) Financiamento de gastos correntes:
Non se solicita financiamento neste capítulo
2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2012 no que se inclúen as obras que a continuación se
indican e aprobar os correspondentes proxectos:
Denominación da obra
Afirmado e acondicionamento da pista Cruceiro de Francos á ponte de
Paradela
TOTAIS

Presuposto
106.423,79 €
106.423,79 €

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 2012 os fondos necesarios
para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2012.
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.
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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.
Teo, 17 de novembro de 2011
Martiño Noriega Sánchez
O Sr. Sisto explica que as obras propostas polos diferentes grupos ascendían a
875.000 €, estando redactados todos os proxectos, porque aínda que non se poidan
incluir todos agora no POS, intentarase que se poidan executar por outros medios.
Salienta o Sr. Sisto que tendo en conta a cantidade citada, foi preciso elexir, tentando
ser sensible coas propostas dos grupos.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que farían falla moitos máis cartos, porén cree que se escolleron as obras
consensuadas polo que vai a apoiar a proposta.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que na súa opinición a proposta
debe contar co apoio de todos, xa que todos participaron na elección. Remata a Sra.
Lemus agradecendo que non se metera ningunha porcentaxe en gasto corrente como
se fixo noutros concellos.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia o apoio do seu grupo á proposta,
ao tratarse dun beneficio para todos os teenses. Sinte o Sr. Guerra que non haxa máis
cartos para acometer as obras das estradas en mal estado e refírese a obra da estrada
que vai por diante da casa da pradera e solicita que se intente incluir no orzamento do
2012.
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O Sr. Sisto explica que non recorrer ao gasto corrente foi unha decisión colectiva por
entender que se queda algunha labor dinamizadora hai que canalizala a través do
POS. Tratándose da obra á que se refire o Sr. Guera di que se buscará a forma de
solventalo.

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 seus membros (9 BNG, 6 PP e 2 grupo mixto), acorda:
1.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (POS) 2012, 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 2012, e de acordo co financiamento que se indica:
A ) Realización de obras:
Denominación da obra

Estado +
Deputación

Concello

Presuposto
total

Acondicionamento do vial
Lucí-Vilariño

221.093,37 €

15.000,00 €

236.093,37 €

Afirmado e acondicionamento
das pistas Socastro-Fixó e
Carballal-Fixó, Calo (Teo)

51.215,73 €

4.031,78 €

55.247,51 €

Reparación do firme en
Fontenlo e Olveira

95.539,12 €

15.446,36 €

110.985,48 €

367.848,22 €

34.478,14€

402.326,36 €

SUBTOTAL OBRAS

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2012 e que se
relacionan nesta táboa.
B ) Financiamento de gastos correntes:
Non se solicita financiamento neste capítulo

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2012 no que se inclúen as obras que a
continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos:
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Denominación da obra
Afirmado e acondicionamento da pista Cruceiro de Francos á
ponte de Paradela
TOTAIS

Presuposto
106.423,79 €
106.423,79 €

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 2012 os
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na
anualidade do 2012.
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.

O Sr. alcalde di que quere agradecer o apoio de todos os grupos, así como o
recoñecemento feito pola Sra. Lemus.

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DO CEMITERIO
MUNICIPAL DE TEO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Rafael Sisto Edreira.
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O Sr. Sisto da conta da proposta de 17/11/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e
servizos básicos de 21/11/2011.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Considerando que o artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local establece que os concellos en todo caso deberán prestar, entre outros, o
servizo de cemiterio, obrigación que tamén se recolle no artigo 81 da Lei de
administración local de Galicia.
Considerando que, ata agora, o concello non contaba con un cemiterio municipal e
prestaba este servizo de xeito excepcional mediante convenios de colaboración
establecidos con determinados cemiterios parroquiais.
Considerando que, unha vez rematadas as obras de construción de cemiterio
municipal, é necesario proceder á prestación do citado servizo, para o que se procedeu
á redactar o correspondente Regulamento.
En virtude do exposto, e de acordo co establecido no artigo 49 da Lei 7/85, reguladora
das bases de réxime local, propoño ao Pleno da corporación, previo ditame da
comisión informativa correspondente, a adopción do seguinte ACORDO:

Primeiro.- Establecer o servizo de cemiterio municipal, que se xestionará de forma
directa polo Concello.

Segundo.- Aprobar inicialmente o Regulamento do Cemiterio Municipal de Teo, que
regulará o funcionamento do servizo.

Terceiro.- Someter o Regulamento a exposición pública, mediante anuncio no Boletín
oficial da provincia e no Taboleiro de Edictos da Corporación, durante o prazo de 30
días. No suposto de que non se formulen reclamacións durante a exposición pública
quedará aprobado definitivamente o Regulamento citado.

Cuarto.- O texto integro do Regulamento aprobado deberá publicarse no Boletín Oficial
da Provincia, non entrando en vigor ata que se leve a cabo dita publicación e transcorra
- 19 -

o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local, de
conformidade co establecido nos artigos 49 e 70.2 da citada Lei.

Teo, 17 de novembro de 2011
O alcalde,

Martiño Noriega Sánchez”

O Sr. Sisto explica que rematado o proceso de construción e obtidas as autorizacións
pertinenentes, únicamente quedan pendentes dous aspectos requeridos pola
Consellería de Sanidade, unha mesa preparada de acero inoxidable e un cartel que
poña “osario”, para que así a autorización desta Consellería quede lista. Explica o Sr.
Sisto que se trata de concesións por 75 anos e que dende os departamentos de
secretaría e intervención se aconsellou aprobar un regulamento que estivera listo
cando se sacara o tema da concesión, que non se incorpora no regulamento. Explica o
Sr. Sisto que queda por construir un tercer módulo e que se estima que a oferta vai a
ser superior á demanda.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non vai a opinar nada do Regulamento porque neste momento aínda non o ten.
Anuncia o Sr. Parajó a súa abstención.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que en principio non lle ve
ningún problema. Interésase a Sra. Lemus pola forma de xestión, sinalando que veu na
Voz de Galicia que se vai a contratar cunha empresa.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu
grupo D. Eloy Gesto Beiroa.

O Sr. Gesto di que o seu grupo non vai a aprobar o Regulamento e que vai a pedir a
súa retirada, por tratarse dun Regulamento incompleto, impreciso e contradictorio. Di o
Sr. Gesto que ao PP lle da a sensación de que hai moitas obrigas para os veciños e
poucas para o concello e a empresa concesionaria. Refírese o Sr. Gesto ao art. 3 e á
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forma anedóctica na que se refire á vixianza ao falar de que “o concello realizará,
dentro das súas posibilidades, unha vixianza xeral do recinto do cemiterio, se ben non
se responsabiliza dos roubos ou do deterioro que poidan ter lugar nas undiades de
enterramento”. Considera que sería precisa unha poliza de responsabilidade civil.
Opina o Sr. Gesto que a redacción do artigo 4 é imprecisa e pregunta, en relación co
art. 7, porque non se incorporou un modelo ao Regulamento. Pregunta o Sr. Gesto se
se van a permitir símbolos relixiosos. Tratándose do artigo 12 considera o Sr. Gesto
que non se pode negar a un veciño acceder á adxudicación de nichos e panteóns polo
feito de ter débedas con facenda ou coa seguridade social. Considera que o art. 15 é
contradictorio cando fala de parella de feito, porque se non viven xuntos non terían tal
condición. En relación ao art. 20 pregunta o Sr. Gesto cómo se limitara o outorgamento
dos nichos. En canto aos artigos 23 e 24 sinala o Sr. Gesto que se recolle o carácter
instransmisible dos nichos e que existe jurisprudencia en ambas direccións. Opina que
se recollen moitas obrigas para os veciños e poucas para o concello, polo que da a
sensación de que está feito a costas dos veciños. Refírese tamén o Sr. Gesto ás
sancións recollidas no regulamento e amosa a disconformidade do seu grupo ao
respeto, sinalando que este tema aparece recollido de xeito impreciso, engadindo que
a modo de exemplo basta con ver como se considera falta leve, e pode ser sancionada
con 750 euros, o incumprimento do horario establecido para o acceso ao cemiterio.
Remata o Sr. Gesto sinalando que o seu grupo pide a retirada do regulamento,
engadindo que, no caso de aprobarse, formularán as alegacións oportunas.

Intervén o Sr. Sisto e di que a próxima vez lle agradecería ao PP que todas as
aportacións se fixeran en Comisión Informativa, para que así poidan ser debidamente
estudadas, xa que agora ainda que se intentara solventar, sería dificil. Aclara o Sr.
Sisto que a responsabilidade da xestión é directa, sen perxuizo de que se poida
contratar un servizo de enterramento. En canto á intervención do Sr. Gesto, o Sr. Sisto
di que todas esas observacións llas debería facer á Sra. secretaria, que foi a que, sobre
a base dunha proposta inicial, pechou o regulamento. En canto á poliza de
responsabilidade civil, aclara o Sr. Sisto que terá a mesma que a do resto das
instalacións do concello. Dirixíndose ao Sr. Gesto, o Sr. Sisto pregúntalle que non
entendeu do artigo 4, e procede á lectura do mesmo. En canto ao modelo sinala o Sr.
Sisto que se mirou unha estrutura fixa con tapa blanca de pedra, intentándose que non
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se utilicen formatos de letra diferentes. Refírese o Sr. Sisto ao sistema de concurrencia
que se utilizará na licitacion dos nichos e aclara que non se trata de priorizar a ninguén
sendo que, se se cubriran o cincuenta por cen dos nichos, xa se daría por satisfeito. En
canto á observación feita polo Sr. Gesto polo tema das sancións, o Sr. Sisto dille que
non ve a este concelleiro do PP meterse no cemiterio fora de hora, non tendo ningún
sentido que alguén acceda ao cemiterio, por exemplo, ás dúas da mañá.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
reitera que non ten o Regulamento, pero que porén a medida que vai escoitando aos
compañeiros vai quitando as súas propias conclusións. Dille o Sr. Parajó ao Sr. Sisto
que o regulamento o tiña que traer preparado aínda que a Sra. secretaria llo rectificara
e que dubida de que, coñecéndoo, a Sra. secretaria lle convencera de algo. Opina o Sr.
Parajó que non é lóxico botarlle a culpa á secretaria. Remata o Sr. Parajó sinalando
que se debería facer unha reunicón con todos os grupos e correxir os erros.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen reitera que non lle ve ningún
problema ao regulamento. Explica a Sra. Lemus que en todo caso tratándose das
sancións é algo graduable, xa que son de ata unha certa cantidade. En canto ás
prohibicións de contratar considera a Sra. Lemus que é algo totalmente lóxico, xa que
os nichos son unha concesión.

O Sr. Gesto sinala que o seu grupo quere insistir no exposto ata o de agora.

O Sr. Sisto explica que as posicións quedaron claras. Di o Sr. Sisto que se o Sr. Parajó
considera que resulta dificil convencelo, terá que felicitar á Sra. secretaria porque neste
caso o conseguiu.

O Sr. alcalde aclara que existe un traballo político e tamén un traballo do departamento
de secretaría, considerándose que a proposta se axusta. Explica o Sr. alcalde que se
trata dun modelo tipo, non sendo normal que se trate de facer un debate político ou
entrar a cuestionar o traballo de secretaría.
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Rematado o debate e seguindo as indicacións da secretaria, procederase a someter a
votación en primeiro lugar a petición do PP de deixar o asunto sobre a mesa, para
proceder posteriormente, no caso de que a maioría simple non votase a favor da
petición, a votar a proposta de acordo.

Sometida a votación a proposta do PP de que o asunto quede sobre a mesa, a mesma
resulta rexeitada con dez votos en contra (9 BNG e 1 grupo mixto-PSOE), seis votos a
favor (6PP) e unha abstención (1 grupo mixto-IN-TEO).

A continuación sométese a votacion a proposta da alcaldía de 17/11/2011, ditaminada
favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda e servizos básicos de
21/11/2011.

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con dez votos a favor (9
BNG e 1 grupo mixto-PSOE), e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO),
acorda:

Primeiro.- Establecer o servizo de cemiterio municipal, que se xestionará de
forma directa polo Concello.

Segundo.- Aprobar inicialmente o Regulamento do Cemiterio Municipal de Teo,
que regulará o funcionamento do servizo.

Terceiro.- Someter o Regulamento a exposición pública, mediante anuncio no
Boletín oficial da provincia e no Taboleiro de Edictos da Corporación, durante o
prazo de 30 días. No suposto de que non se formulen reclamacións durante a
exposición pública quedará aprobado definitivamente o Regulamento citado.

Cuarto.- O texto integro do Regulamento aprobado deberá publicarse no Boletín
Oficial da Provincia, non entrando en vigor ata que se leve a cabo dita
publicación e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85, reguladora
das bases de réxime local, de conformidade co establecido nos artigos 49 e 70.2
da citada Lei.
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“REGULAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE TEO
TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1.
O presente regulamento ten por obxecto regular as condicións e exercicio das competencias
recollidas nos arts. 25.2 j) e 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
en relación co cementerio municipal, de acordo co previsto no Regulamento de policía sanitaria
mortuoria de Galicia (Decreto 134/1998, do 23 de abril) e demais normativa aplicable.
Neste regulamento recóllense as condicións de uso e de concesión de nichos e panteóns do
Cemiterio Municipal, situado no lugar de Fonte das Seixas (entre Montouto e Penelas), parroquia
de Cacheiras, propiedade do Concello de Teo, que ten a natureza de ben de servizo público.
Ademais do contido no presente regulamento, serán de aplicación ao réxime de uso do cemiterio
municipal as disposicións do Regulamento de policía sanitaria mortuoria de Galicia, así como
todas aquelas normas tanto estatais como autonómicas que rexan a materia de cemiterios e
servizos funerarios.
Os aspectos económicos da xestión do servizo así como os relativos á concesión de nichos e
panteóns regularanse pola ordenanza fiscal aprobada ao efecto.
TITULO PRIMEIRO. DAS INSTALACIÓNS E USO
Artigo 2.
Son instalacións do cemiterio municipal:
a) Edificio que conta cunha sala de reunión ou oración, sala de tanatoestética, sala de
tanatopraxia, osario, almacén e aseos, e que dispón dun aparcamento en superficie.
b) Os bloques de panteóns número 1 e 2, con 300 e 270 nichos, respectivamente, que
poderán ampliarse cun terceiro bloque e cun depósito común de cinzas. Os nichos están
agrupados en panteóns de tres alturas.
c) A zona verde e camiños que comunican as distintas construcións.
Artigo 3.
O Concello velará polo mantemento da orde e o respecto adecuado á función do cemiterio,
mediante o cumprimento das seguintes normas:
a) Fíxase como horario de apertura ao publico, en inverno de 10 a 18 horas, e no verán, de 9
a 20 horas, horario que poderá ser modificado por Resolución da alcaldía, a fin de
conseguir unha mellor prestación dos servizos en concordancia coas esixencias técnicas,
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índice de mortalidade ou calquera outra circunstancia que racionalmente aconsellen a súa
modificación.
b) Os visitantes deberán comportarse de forma respetuosa, podendo adoptarse, no caso
contrario, as medidas oportunas para desaloxar do recinto a aqueles que incumprisen este
precepto.
c) Prohíbese a venda ambulante e a realización de calquera tipo de propaganda no interior
do recinto.
d) A filmación de vistas xerais ou parciais do cemiterio esixira a autorización previa do
Concello.
e) O Concello realizará, dentro das súas posibilidades, unha vixianza xeral do recinto do
cemiterio, se ben non se responsabiliza dos roubos ou do deterioro que poidan ter lugar
nas unidades de enterramento.
Artigo 4.
O Concello levara un rexistro de todas as unidades de enterramento e das operacións e
incidencias que lles afecten, que incluirá, como mínimo, un rexistro de nichos e panteóns, un
rexistro de inhumacións, un rexistro de exhumacións e traslados, así como un rexistro de entrada
e saída de comunicacións e, no seu caso, os demais esixidos pola normativa aplicable.
Artigo 5.
As inhumacións que se realicen no cemiterio municipal efectuaranse sen discriminación algunha
por razóns de relixión nin por calquera outra.
Artigo 6.
Non se permitira o acceso de vehículos ao recinto, agás os que utilice o persoal que presta
servizos funerarios ou que conten con autorización municipal por circunstancias excepcionais que
o xustifiquen.
Artigo 7.
Os particulares non poderán realizar obras sobre os nichos ou panteóns, máis alá da retirada,
rotulación e recolocación das lápidas que pechan os nichos, a fixación de soportes florais e a
colocación dun rótulo identificativo da titularidade do panteón completo, se é o caso, sempre
acolléndose ao modelo autorizado e solicitando o correspondente permiso municipal.
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Artigo 8.
A efectos identificativos, denominarase nicho a unidade de enterramento construída en edificación
sobre a rasante do terreo, e panteón ao conxunto vertical de tres nichos ao que se pode optar por
concesión conxunta. Os nichos e panteóns serán denominados de forma correlativa, quedando
obrigados os titulares a aceptar o numero.
TÍTULO SEGUNDO. DA CONCESIÓN DEMANIAL PARA USO PRIVATIVO DE NICHOS E
PANTEÓNS
Artigo 9.
A ocupación de cada nicho ou panteón conceptúase como unha utilización privativa dun ben
demanial, que precisa do oportuno titulo habilitante. Este titulo, dadas as súas características, terá
a consideración dunha concesión administrativa demanial, de acordo co previsto no artigo 93 da
Lei 33/2003, de patrimonio das Administracións Publicas, así como no artigo 78 do Regulamento
1372/1986, de bens das Entidades Locais.
En todo caso, os nichos e panteóns seguirán sendo de titularidade e propiedade do Concello de
Teo.
Artigo 10.
As concesións administrativas demaniais de nichos e panteóns terán unha duración de 75 anos
que poderán ser renovables, por unha soa vez, polo mesmo período. A renovación da concesión
deberá ser solicitada cun mes de antelación á data de finalización da concesión e levará consigo o
pago das taxas actualizadas nese momento.
Artigo 11.
Co fin de facilitar nichos e panteóns ás persoas que residan e estean empadronadas no Municipio
de Teo e de evitar posibles especulacións cos bens municipais, non poderán ser concesionarios
dos nichos e panteóns as persoas xurídicas e ningún concesionario poderá ser titular de mais de 3
nichos ou de 1 panteón.
Artigo 12.
Poderán optar á adxudicación de nichos e panteóns, exclusivamente, as personas físicas que
teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas en ningunha das circunstancias recollidas
na lexislación contractual como prohibitivas para contratar co sector público e cumpran as
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limitacións e requisitos establecidos neste regulamento e demáis que, no seu caso, resulten
aplicables.
TÍTULO TERCEIRO. DO DEREITO FUNERARIO
Artigo 13.
O dereito funerario sobre o uso de sepulturas nace polo acto de concesión e o pagamento da taxa
establecida na correspondente ordenanza fiscal.
Artigo 14.
O Concello recoñecerá a prol de particulares o dereito de usar un nicho ou panteón previamente
construído polo concello para a inhumación do titular no seu día, a dos seus familiares e a das
persoas que designe.
Artigo 15.
Será condición necesaria para optar á concesión dun nicho ou panteón que o/a solicitante da
mesma estea empadronado/a no Concello de Teo. No caso de darse de baixa do padrón de
habitantes es por un período superior a dez anos, o titular da concesión deberá tramitar a
transmisión da concesión a favor do cónxuxe, parella de feito ou familiar ata 3º grado, que cumpra
os requisitos esixidos no presente para ser titular da concesión, producíndose noutro caso a
extinción da concesión, que revertirá no concello, sen dereito a indemnización algunha. Os restos
existentes no nicho ou panteón, serán trasladados ao depósito común de cinzas.
Artigo 16.
O dereito funerario das unidades de enterramento quedará garantido mediante a inscrición no libro
de rexistro do cemiterio e a expedición do titulo nominativo.
Artigo 17.
O dereito funerario, tal e como o recoñecen os artigos anteriores, limítase ao uso das
correspondentes construcións e queda suxeito as disposicións do presente regulamento e as súas
modificacións. En consecuencia, o dereito funerario queda excluído de toda transacción mercantil
e dispoñibilidade a titulo oneroso ou lucrativo, sendo nula calquera transmisión efectuada ao
marxe do previsto no presente Regulamento.
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Artigo 18.
O dereito funerario rexistrarase a nome persoal e individual do propio peticionario ou daquela
persoa que este indique na solicitude ou a nome dos dous conxuxes ou membros da parella de
feito. O rexistro a nome dos conxuxes ou membros da parella de feito so será posible se non tivera
lugar, de acordo co previsto no presente regulamento, ningunha transmisión, e require a petición
de ambos e previa xustificación da vixencia do matrimonio ou parella de feito mediante, neste
último caso, a acreditación da inscrición no rexistro correspondente.
Artigo 19.
En ningún caso poderá rexistrarse o dereito funerario a nome de compañías de seguros, de
previsión ou calquera outra similar que, exclusivamente como complemento doutros riscos,
garantan aos seus afiliados o dereito a sepultura para o día do seu falecemento. As devanditas
compañias únicamente poderán obrigarse a proporcionar ao asegurado o capital necesario para
obtela.
Artigo 20.
Cando por esgotamento da capacidade do cemiterio, o numero de unidades de enterramento fose
escaso, limitarase o outorgamento de concesións a nichos ata que non se amplíe o recinto.
Artigo 21.
Rematado o prazo de concesión e non tramitada a renovación da mesma, requirirase ao titular co
fin de que traslade os restos ao depósito común de cinzas que se habilitará no cemiterio. O dereito
de uso da sepultura reverterá novamente no Concello.
Artigo 22.
Os titulares da concesión dun nicho ou panteón poderán destinar un nicho a cinceiro que acolla os
restos de varios membros da súa familia en recipientes individualizados e selados.
Artigo 23.
A transmisión dos nichos ou panteóns unicamente poderá ter lugar mortis causa a favor do/s
herdeiro/s ou legatario/s do concesionario ou mediante permuta. Asimilarase á morte, de acordo
co establecido na lexislación civil, a declaración de falecemento ou de ausencia do titular. En caso
de terse transmitido en testamento con carácter proindiviso a dúas ou máis persoas, éstas
deberán comunicar ao Concello a quen lle corresponde a titularidade da concesión.
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Artigo 24.
A transmisión do dereito funerario, cando proceda segundo este Regulamento, así como a
permuta de nichos e panteóns, deberá ser posta en coñecemento do concello, estando obligado
os/as herdeiros/as testamentarios ou aqueles aos que corresponda o dereito, a traspasalos ao seu
favor, mediante a comparecencia no Concello co titulo antigo e a documentación xustificativa da
transmisión ou permuta, debéndose igualmente satisfacer as taxas correspondentes.
Artigo 25.
Tratándose de nichos ou panteóns que non conteñan cadáveres, nin restos, o titular da concesión
poderá/n renunciar á mesma, xerándose un dereito de devolución que se calculará dividindo o
pago realizado no momento da concesión por 150 e multiplicando o resultado polo número de
anos que resten ata o remate da concesión.
Artigo 26.
A perda dun titulo dará dereito a expedición dun duplicado a favor do titular. Os erros de nomes,
apelidos ou calquera outro dato nos títulos rectificaranse a instancia do titular, logo da xustificación
e comprobación correspondente. Cando polo uso ou calquera outro motivo un titulo sufrise
deterioro, poderase cambiar por outro igual ao nome do mesmo titular.
Artigo 27.
Transcorrido o prazo de concesión sen solicitar a súa renovación, o Concello abrirá un expediente
administrativo de extinción da concesión, por caducidade, concedéndolle ao titular, un prazo de
quince días para solicitar a renovación. Transcorrido este prazo sen terse efectuada, declararase
extinguida a concesión, trasladándose os restos ao depósito común de cinzas.
Artigo 28.
No caso de falecemento do titular sen ter outorgado testamento e sen deixar herdeiro lexítimo, o
dereito funerario revertirá no concello, unha vez transcorrido o prazo para o que foi outorgado.
Artigo 29.
Os concesionarios terán os seguintes dereitos:
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• A conservación de cadáveres e restos cadavéricos nos nichos ou panteóns, de acordo co
disposto na normativa municipal, na lexislación sobre policía sanitaria mortuoria e demais
normativa aplicable.
• A ordenación en exclusiva das inhumacións, exhumacións, redución de restos e outras
prestacións que deban efectuarse no nicho ou panteón adxudicado.
• A esixir a prestación dos servizos de inhumación, exhumación, traslado e demais postos a
súa disposición polo Concello coa dilixencia, profesionalidade e respecto esixidos.
• A esixir a adecuada conservación, limpeza xeral do recinto e coidado de zonas xerais
axardinadas.
• A formular ante o Concello cantas reclamacións estime oportunas.
Artigo 30.
Os concesionarios terán as seguintes obrigas:
• Ter a disposición das autoridades municipais ou competentes en materia de inspección
sanitaria, o título xustificativo do seu dereito que lles será facilitado polo Concello no
momento da concesión.
• Satisfacer a contía das taxas anuais de vixilancia e conservación do cemiterio que se
establecen na Ordenanza fiscal, así como aquelas sinaladas na ordenanza para cambios
de titularidade, inhumacións e exhumacións, etc.
• Satisfacer calquera gasto ou tributo que sexa legalmente ou regulamentaria esixible de
conformidade coa normativa vixente en cada momento.
• Manter en bo estado a porción de dominio público utilizado.
• Coidar de que as unidades concedidas e os seus espazos lindeiros se atopen en todo
momento en bo estado, limpos e libres de obstáculos e residuos, limitando a colocación de
elementos ornamentais ao espazo físico asignado.
• Facilitar os datos e comprobacións que lles sexan solicitados pola Administración ou
Servizos sanitarios.
• Dispor das autorizacións necesarias para a inhumación, exhumación ou traslado de
cadáveres e demais restos cadavéricos.
• Observar, en todo momento, un comportamento adecuado.
• Arroxar o lixo e os residuos nos recipientes previstos a tal fin.
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• Cumprir cantas outras obrigas resulten deste regulamento, da normativa municipal que en
cada momento se estableza e demais disposicións legais que sexan de aplicación,
especialmente en materia de sanidade mortuoria.
Artigo 31.
As faltas que poidan cometer os concesionarios clasificaranse en leves, graves e moi graves:
a) Considérase falta leve:
• A omisión da necesaria limpeza nas unidades asignadas por parte dos concesionarios.
• Arroxar residuos e lixo nos pasos comúns, dependencias ou unidades de enterramento.
• A inobservancia das instrucións dimanantes do Concello ou da Inspección Sanitaria, cando
non sexa falta grave ou moi grave.
• As incorreccións, a violencia verbal e a promoción de escándalos co publico e persoal
encargado do servizo
• Causar danos as unidades de enterramento, edificacións, xardíns ou instalacións en xeral
por valor inferior a 1.500 euros.
• Incumprimento do horario establecido para o acceso o cemiterio.
b) Constitúe falta grave:
• A comisión de tres faltas leves no transcurso dun ano.
• Os altercados ou pendencias que produzan escándalo dentro do recinto do cemiterio ou
nas súas inmediacións, con resultado de lesións ou danos.
• As ofensas leves de palabra, ou de obra, ás autoridades municipais, empregados do
servizo, ao persoal de Inspección Sanitaria, aos axentes da autoridade e ao público en
xeral.
• Causar danos as unidades de enterramento, edificacións, xardíns ou instalacións en xeral
por valor de 1.500 euros ou superior, e inferior a 3.000 euros.
• Uso indebido ou sen autorización de bens ou servizos xerais.
• Os incumprimentos que poidan cualificarse como graves da normativa sanitaria mortuoria,
segundo na mesma se estableza e sexan responsabilidade dos propios concesionarios.
c) Terá a consideración de falta moi grave:
• A comisión de tres faltas graves no transcurso dun ano.
• Provocar disturbios no funcionamento normal dos servizos.
• Actos de coacción ou suborno ao persoal do cemiterio.
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• Incumprimento da resolución recaída como consecuencia dalgunha infracción cometida.
• Ocasionar danos por valor de 3.000 euros ou superior nas instalacións por dolo ou
neglixencia grave.
• As ofensas graves, de palabra ou de obra, ás autoridades municipais, empregados do
servizo, ao persoal de inspección sanitaria, aos axentes da autoridade e ao publico en
xeral.
• A modificación da estrutura ou instalacións das unidades de enterramento sen autorización
municipal.
• A cesión ou transmisión non autorizada da concesión ou o seu aluguer.
• Os incumprimentos que podan cualificarse como moi graves da normativa sanitaria
mortuoria, segundo na mesma se estableza e sexan responsabilidade dos propios
concesionarios.
Artigo 32.
As sancións a impoñer pola comisión de faltas tipificadas neste regulamento serán as seguintes:
• Multa, que se imporá en calquera caso e que pode levar aparellada calquera outra sanción
que se aplique.
• Extinción do contrato de concesión, en caso de infracción moi grave.
As sancións correspondentes a cada clase de infracción graduaranse tendo en conta os criterios
obxectivos e subxectivos seguintes:
a) A afectación á saúde e á seguridade das persoas.
b) A posibilidade de reparación ou restablecemento da realidade.
c) Beneficio derivado da actividade infractora.
d) A natureza dos prexuízos causados.
e) A reincidencia.
f) Grado de malicia do causante da infracción.
g) Grado de participación no feito por titulo diferente de autoría.
As multas a impoñer teñen tres posibles grados, que se corresponden respectivamente co
carácter leve, grave ou moi grave da infracción, cos límites seguintes:
• Infraccións leves, ata 750 €.
• Infraccións graves, dende 750,01 ata 1.500 €.
• Infraccións moi graves, dende 1.500,01 ata 3.000 €.
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Artigo 33.
Será competente para impoñer as sancións a alcaldía, previo informe dos servizos municipais, e
tramitación de expediente no que se lle de audiencia ao concesionario.
O importe da multa satisfarase ao Concello por parte do concesionario nos 30 días naturais
seguintes ao da súa notificación. O concello poderá utilizar os medios de execución forzosa
previstos na Lei 30/1992, de réxime xurídico de administracións publicas e do procedemento
administrativo común ou norma vixente aplicable ao caso, podendo facerse efectivo a través do
procedemento de prema ou constrinximento.
A imposición das multas terá lugar sen prexuízo dos danos e prexuízos que sexan esixibles por
parte do Concello.

TÍTULO CUARTO. DAS INHUMACIÓNS, EXHUMACIÓNS E TRASLADOS
Artigo 34.
As inhumacións, exhumacións ou traslados de cadáveres ou restos rexeranse polas disposicións
de carácter hixiénico-sanitarias vixentes. De acordo co Regulamento da policía sanitaria
mortuoria, entendese por cadáver "o corpo humano durante os cinco primeiros anos seguintes a
morte real", a partir dos cales terá a consideración de "restos".
Artigo 35.
Ningún cadáver será inhumado antes das 24 horas do seu falecemento, agás nos casos nos que
previamente se practicara a autopsia ou se obtivesen órganos para transplantes, casos nos que
poderá autorizarse a inhumación antes das 24 horas dende o falecemento.
Artigo 36.
Cando teña lugar a inhumación nunha sepultura que conteña outros cadáveres ou restos, poderá
efectuarse no mesmo acto a redución destes. Só por pedimento expreso do titular, esta operación
terá lugar antes do acto do enterro, e, neste caso, será presenciada polo titular ou persoa en quen
delegue e sempre que as dispoñibilidades do servizo o permitan.
Artigo 37.
O despacho dunha inhumación requirirá a presentación da seguinte documentación:
a) Titulo da sepultura.
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b) Autorización do Xuíz do Distrito ou do que fose competente nos casos diferentes da morte
natural.
No momento de presentar o titulo identificarase a persoa a nome da cal se estendera o titulo.
Se esta tivese falecido, ou non se puidese identificar, autorizarase a inhumación e unha vez
efectuada requirirase aos posuidores para que soliciten o traspaso a favor de quen teña dereito.
Seguirase o mesmo trámite cando se trate do enterro do titular.
Artigo 38.
A inhumación despacharase nas oficinas da Casa do Concello, onde se presentará a
documentación pertinente para os efectos de inscribila no libro de rexistro. O concello comunicará
a previsión do acto á persoa encargada de realizar as tarefas de enterramento. Esixirase o mesmo
trámite para a exhumación ou traslado de restos.
Artigo 39.
O dereito do titular ao uso exclusivo da sepultura na forma prevista no presente regulamento
estará garantido en todo momento polo Concello. O consentimento do titular para a inhumación,
sexa de familiares ou estraños entenderase deferido validamente polo feito da presentación do
titulo, sempre que non exista denuncia escrita de roubo, retención indebida ou perda presentada
no Rexistro con oito días de antelación.
Artigo 40.
Só se poderá autorizar a inhumación sen titulo cando sexa o propio titular quen o solicita,
alegando extravío do titulo.
Cando se teña que inhumar ao propio titular autorizarase a súa inhumación sen presentación do
título a calquera persoa que compareza, sexa ou non familiar.
En todos estes supostos requirirase a presentación previa da solicitude pedindo o duplicado por
extravío.
Artigo 41.
Cando interese o traslado dun cadáver ou de restos depositados nunha sepultura cun titulo de
dereito funerario a nome dunha persoa finada, para que poida ser autorizado deberá solicitarse
previamente a transmisión a favor do novo titular.
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Artigo 42.
Cando o traslado dun cadáver ou de restos depositados nunha sepultura deba efectuarse a outro
cemiterio, será preciso que se achegue autorización do organismo de sanidade competente e dos
documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos esixidos.
Disposición Final
En cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local, o presente Regulamento entrará en vigor unha vez publicado o seu texto íntegro no
Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da citada lei.”

O Sr. alcalde explica que, tal e como xa se explicou na Comisión Informativa
correspondente, se caen da orde do día os puntos 7 e 8 que se detallan a continuacíón,
porque no punto correspondente ás mocións vanse presentar dúas conxuntas do BNG
e do grupo mixto-PSOE sobre o plan concertado e sobre a violencia de xénero, polo
que agora se pasa directamente ao punto 9 da orde do día.

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO MUNICIPAL (PSdeG-PSOE) SOBRE O
PLAN CONCERTADO.
8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO MUNICIPAL (PSdeG-PSOE) SOBRE A
VIOLENCIA DE XÉNERO.

9.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O PLAN
CONCERTADO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo.

O Sr. Guerra explica que vai a intervir en defensa da moción a concelleira do PP, D.ª
Mª. de las Mercedes Souto Abeijón.
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A Sra. Souto da conta da moción do seu grupo de 07/11/2011 (rex. entrada nº 10.780,
de 08/11/2011) ditaminada desfavorablemente pola Comisión Informativa de benestar
social e igualdade do 21/11/2011, que se recolle a continuación.
“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE A NECESIDADE DE
COORDINACIÓN ENTRE AS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS EN MATERIA SOCIAL
D. José Manuel Guerra Calvelo, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, en
nome e representación deste e ao abeiro do establecido no Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais de 1986, eleva ao Pleno da Corporación
para o seu debate a seguinte moción para o Pleno do xoves 24 de novembro de 2011.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia estrutura o Sistema Galego de Servizos Sociais en
rede, unha rede na que interveñen as distintas administracións da comunidade (local, provincial
e autonómica), sendo de competencia municipal os servizos comunitarios básicos e os
comunitarios específicos que deben desenvolverse –baixo a planificación da Xunta de Galiciade xeito coordinado entre diferentes administracións.
Pola súa banda, as deputacións provinciais, de conformidade coa Lei 5/1997 de administración
local, do mesmo xeito que se recolle no artigo 63 de Lei de servizos sociais de Galicia, teñen
entre as súas competencias e asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos e
agrupacións de concellos, especialmente os de menos de 20000 habitantes na implantación e
xestión de servizos comunitarios municipais. Ao amparo desta normativa enténdese que é
cometido das deputacións dar apoio prioritario aos concellos de menor capacidade.
No contexto actual no desenvolvemento dos servizos sociais, hai que ter en conta, ademais, que
desde a entrada en vigor da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía
persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, contémplase a participación das
entidades locais na xestión dos servizos de atención ás persoas en situación de dependencia de
acordo coa normativa das súas respectivas CC.AA. e dentro das competencias que a lexislación
vixente lle atribúe (art. 12 da Lei 39/2006).
Así, os concellos están a ter entre os seus cometidos a atención ás persoas dependentes na súa
modalidade de axuda no fogar, que se cofinancia ata o de agora por parte da Xunta de Galicia
como partida independente a través do denominado Plan concertado, suplantando na súa
achega o escaso financiamento que garante o Estado para a atención ás persoas en situación de
dependencia, o que está a supor que a Xunta de Galicia está a contribuír por este concepto cun
228% máis que o Estado. Aínda así, o modelo de financiamento establecido non está a permitir
unha xestión áxil das transferencias.
O incremento na prestación dos servizos sociais comunitarios e específicos e o axuste
orzamentario ao que se están a ver obrigadas todas as administracións fan necesaria a
existencia de liñas de financiamento estables no tempo, coordinadas e planificadas, entre as
distintas administracións competentes, nun ou noutro nivel, en materia de servizos sociais.
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Por todo isto e en aras de mellorar o sistema de financiamento e de atención aos servizos sociais
e garantir a achega dun servizo de calidade á cidadanía, o Grupo Municipal do Partido Popular
de Teo propón ao Pleno a seguinte:
MOCIÓN:
Que o Concello de Teo insta ás distintas administracións a:
-

Demandar do Goberno central a blindaxe do investimento que achega á Comunidade de
Galicia para o financiamento do Plan concertado, Plan xitano e Atención a Menores
mediante transferencia anual á Xunta.

-

Demandar, así mesmo, que garanta, en relación co servizo de axuda a domicilio a
persoas en situación de dependencia que están a prestar as entidades locais, o
financiamento do 50% do custo deste servizo a través do nivel mínimo de financiamento
de xeito que permita a viabilidade e suficiencia financeira do sistema para a autonomía e
atención á dependencia.

-

Establecer mecanismos de coordinación entre todas as administracións: Concello,
Deputación provincial e Xunta, que permitan establecer liñas claras e estables de
financiamento dos servizos sociais básicos que ser prestan á cidadanía.

-

Pór en marcha un sistema que axilice os pagamentos anuais aos concellos por parte da
Xunta de Galicia e que asegure unha porcentaxe de anticipo do que lle correspondería
anualmente ao concello pola prestación de servizos sociais comunitarios básicos no
primeiro cuadrimestre do ano.

-

Pór en marcha unha ferramenta que permita abonos trimestrais do servizo de axuda no
fogar para os dependentes introducidos no sistema a 31 de decembro do ano anterior.

-

Elaborar unha normativa que flexibilice nos concellos a aplicación do copagamento dos
servizos sociais comunitarios básicos e específicos.

Teo, 7 de novembro de 2011
Asinado: José Manuel Guerra Calvelo
Voceiro do Grupo Municiñpal do Partido Popular de Teo”
A Sra. Souto refírese ao enorme esforzo que fixo a Xunta de Galicia en relación aos
dependentes, estando o 55 % deles actualmente atendidos, vinte puntos por enriba que
nas anualidades 2005-2009. Salienta a Sra. Souto que este ano se destinaron a
dependencia 360 millóns de euros, sendo Galicia a oitava Comunidade Autónoma con
máis prestacións recoñecidas.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que como non puido estar na Comisión Informativa, non vai a intervir neste punto.
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Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que o que a ela realmente
lle preocupa é o recorte do plan concertado, xa que a Xunta tiña comprometido co
concello de Teo uns cartos e en novembro resulta que dita compromiso xa non existe.
Opina a Sra. Lemus que se se considera que é culpa do Estado, o que terá que facer a
Xunta é pedirlle a este os cartos, pero non pode deixar así aos concellos. Remata a
Sra. Lemus reiterando que o único que lle interesa é que se lle paguen ao concello os
cartos comprometidos.

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de servizos de benestar social e igualdade,
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

O Sr. Iglesias opina que a do PP non é exactamente unha moción, senón máis ben
unha cortiña de fume, sendo que, de non ser porque se trata dun tema serio, lle daría a
risa. Explica o Sr. Iglesias que se trata dun calco do que a conselleira dixo no
Parlamento e que se fai un compendio normativa incompleto, xa que non se cita a Lei
7/1985, que é a importante nesta materia. Segue dicindo o Sr. Iglesias que se mixturan
os servizos sociais e a dependencia, como se foran “churas e merinas”, chamando a
atención o propio título da moción cando fala de “Moción do grupo municipal do Partido
Popular sobre a necesidade de coordinación entre as distintas Administracións en
materia social”. Explica o Sr. Iglesias que o plan concertado xurdiu en virtude da difícil
distribución competencial entre as diferentes Administracións Públicas. O citado plan
posibilita o financiamento dos servizos sociais, homoxeiniza o tema a nivel de
Comunidades Autonomas (excepto Euskadi), se fai unha sistema de información
unificado e se promove a colaboración administrativa entre as tres Administracións, a
estatal, a autonómica e a local e, neste último caso, non so os concellos senón tamén
as Deputacións. Salienta o Sr. Iglesias que existiron situacións de crise, pero que
ninguén ata o de agora se atreveu a tocar o sistema e agora dende a Consellería o
desfixeron. Explica o Sr. Iglesias que a conselleira foi a unha reunión a Génova e
decidiron que solventarían o problema cando o Sr. Rajoy fora presidente. Opina que se
tiveran en conta que na maioría dos concellos goberna o PP, se evitarían moitos
disgustos. Considera o Sr. Iglesias que con esta moción o que se intenta é calmar aos
alcaldes do PP e salienta que o que non se pode esquecer é que aos concellos se lle
quitan uns cartos que xa están gastados. Di o concelleiro do BNG que lle parece ben
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que se queira cambiar o sistema de finaciamento e implicar ás Deputación, aínda que
estas xa están implicadas. Opina que antes de retirar o financiamento haberá que
negociar coa Deputación e que, en todo caso, se trata dunha tomadura de pelo.
Parécelle ben ao Sr. Iglesias o tema de axilizar os pagamentos, porén haberá que
dicirlle ao Sr. Feijoo e á Sra. conselleira que paguen aos concellos o deste ano, xa que
o outro non é máis que un brindis ao sol. Espera o Sr. Iglesias que coa moción os
alcaldes do PP poidan tranquilizarse. Explica que o programa do pobo xitano reduciuse
de 840.000 € a 128.000 €, e que no SAF existe un copagamento pero que nos servizos
comunitarios básicos é imposible, xa que a xente acude ao concello porque non ten
recursos. Salienta o Sr. Iglesias que os servizos sociais non son opulentos como para
facer recortes e opina que habida conta do siniestro da moción, non teñen os membros
do seu grupo máis remedio que rexeitala, sendo ademais escandaloso mixturar a
dependencia con isto. Aclara o Sr. Iglesias que no ámbito da dependencia, Galiza está
xusto na cola por detrás de Canarias no “limbo da dependencia”, engadindo que ata o
un de marzo o cincuenta por cen das persoas valoradas estaban sen atender.

Intervén a Sra. Souto, quen di que se non hai cartos nun lado, repercute no outro, por
efecto dominó, engadindo que non se está atentando contra o plan concertado senón
que se fai unha reelaboración do mesmo.

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta minutos, sae do Salón de Plenos

a

concelleira do BNG, D.ª M.ª Carmen Álvarez Garea.

Opina a Sra. Souto que o 12 % que recorta o Estado, supón moitos millóns, de xeito
que se o goberno central aportase o que lle toca non habería ningunha espera. Explica
a Sra. Souto que non se pode esquecer que na concesión de prazas, hai incrementos
en residencias para maiores e prazas para persoas con alzeimer. Salienta que aínda
que o goberno central incumpriu, a Xunta non deixou de atender as necesidades
prioritarias.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
sinala que non ten nada que decir.
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Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que entende que esta moción
chegou de arriba e que hai que defendela, engadindo que en todo caso é millor que se
defenda ali.

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e catro minutos, entra no Salón de Plenos a
concelleira do BNG, D.ª M.ª Carmen Álvarez Garea.

A Sra. Lemus cree que se están discutindo cousas diferentes, xa que uns están a nivel
parlamentario e outros a nivel concello.

Intervén o Sr. Iglesias, quen di que a moción ven de arriba e que ve a moción e ve a
comparecencia da conselleira e son practicamente iguais. Remata o Sr. Iglesias
sinalando que entende que o problema son os alcalde do PP.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos en contra (9 BNG e 1 grupo mixto-PSOE), seis votos a favor (6 PP), e
unha abstencion (1 grupo mixto-IN-TEO), acorda rexeitar a moción do grupo
municipal do PP sobre a necesidade de coordinación entre as distintas
Administracións Públicas en materia social, de 07/11/2011 (rex. entrada nº 10.780,
de 08/11/2011).

Sendo as vinte e dúas horas e cincuenta e cinco minutos o Sr. alcalde di que se vai a
facer un receso ata as vinte e tres horas e dez minutos.

Sendo as vinte e tres horas e quince minutos, reanúdase a sesión plenaria,
incorporándose todos os concelleiros que integran a Corporación, e que xa estaban
presentes antes do receso.

O Sr. alcalde da conta de que, en virtude do sinalado anteriormente en relación ás
mocións conxuntas do BNG e do grupo mixto-PSOE, caen da orde do día os puntos 10
e 11, que se detallan a continuación, pasándose pois a tratar o punto 12.

- 40 -

10.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE OS
RECORTES DO PLAN CONCERTADO DA XUNTA DE GALIZA.
11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA ÁS
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN E TRATAMENTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO.

12.- MOCIÓNS.
Entrados no punto décimo segundo da orde do día relativo a mocións, o Sr. alcalde,
explica que, de acordo co exposto anteriormente, hai dúas mocións conxuntas do BNG
e do PSOE relativas ás políticas de prevención e tratamento da violencia de xénero e
sobre os recortes do plan concertado na Xunta de Galiza, existindo tamén unha moción
do PSOE que non entrou na orde día por razóns de competencia, ainda que parece
que xa se solventou o problema, existindo tamén unha do PP sobre a violencia de
xénero.

1.- Moción conxunta do BNG e do grupo mixto-PSOE relativa ás políticas de
prevención e tratamento da violencia de xénero de 17 de novembro de 2011.
Sometida a urxencia votación, o Pleno da Corporación, con dezaseis votos a
favor (9 BNG, 6 PP e 1 grupo mixto-PSOE) e unha abstención (1 grupo mixto-INTEO) e co quorum da maioría absoluta do número legal dos seus membros,
acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción conxunta do
BNG e do grupo mixto-PSOE relativa ás políticas de prevención e tratamento da
violencia de xénero.

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, da conta da moción conxunta do BNG e do
grupo mixto-PSOE, relativa ás políticas de prevención e tratamento da violencia de
xénero, de 17 de novembro, que se recolle a continuación.

“MOCIÓN RELATIVA ÁS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN E TRATAMENTO DA VIOLENCIA
DE XÉNERO
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A violencia de xénero constitúe unha vulneración dos dereitos fundamentais das mulleres. É a
manifestación máis clara e brutal da desigualdade aínda existente entre mulleres e homes na nosa
sociedade, poñendo de manifesto que falta moito camiño por andar até rematar completamente
coa discriminación e subordinación das mulleres e acadar unha sociedade igualitaria.
Nos últimos anos déronse pasos importantes no eido legal, superando a visión que reducía o
problema ao ámbito privado e asumindo que a loita contra a violencia de xénero é un problema de
primeira orde e que na súa erradicación deben implicarse o conxunto de poderes públicos e toda a
sociedade.
Grazas a Lei de Violencia de Xénero de decembro de 2004, centos de miles de mulleres foron
atendidas e salvadas dese cerco de terror e violencia ao que viñan sendo sometidas xunto aos
seus fillos e fillas, co propósito de acadar a recuperación da súa dignidade e a súa reincorporación
á sociedade en plena liberdade.
A Lei puxo todo os recursos do Estado (Corpos e forzas de seguridade, xustiza, sanidade,
educación, servizos sociais, políticas de emprego e vivenda…) a disposición das vítimas e as súas
familias, nunha clara aposta social para terminar co terror.
O Parlamento de Galicia no ano 2007 deu un paso moi importante nesta dirección ao aprobar
unha lei específica que trata integralmente todo o referente á violencia de xénero. A citada lei, por
vez primeira, fai un tratamento da violencia de xénero desde unha perspectiva integral, recoñece
dereitos económicos e sociais para as mulleres que se atopen unha situación de violencia
machista e impón unha serie de obrigas para as administracións públicas de carácter tanto
preventivo, como formativo e de asistencia ás vítimas. Mais hai outro cambio relevante que
introduce esta norma, a apertura dos recursos sociais a todas as mulleres con independencia de
que conten cunha orde de protección ou non. Unha medida necesaria que pretende incrementar
os resortes institucionais de apoio as mulleres. A aprobación desta lei supuxo ademais o
compromiso firme de incremento dos recursos destinados na Galiza a loita contra a violencia de
xénero.
Non obstante, a día de hoxe, e a pesar de diversas peticións, o goberno do PP na Xunta de
Galicia, non puxo en funcionamento os instrumentos lexislativos previstos para a protección das
vítimas de violencia de xénero, é máis, parece considerar prescindíbeis e superfluas a maior parte
das accións preventivas e doutro tipo que se viñan poñendo en marcha nos últimos anos de cara á
erradicación da violencia de xénero.
Entre as previsións pendentes de desenvolvemento na Lei está a creación do Observatorio
Galego da Violencia de Xénero, un órgano institucional da Xunta de Galiza que ten por obxecto
encargarse do estudo, avaliación e seguimento das políticas de violencia de xénero. Unha medida
importante a fin de contar con organismos e persoal especializado que permita facer unha análise
sostida no tempo sobre a efectividade das medidas tomadas neste terreo e, consecuentemente,
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mellorar a eficacia das políticas e recursos que se dedican a esta finalidade. Xa no informe
elaborado a finais de 2008 pola Secretaría Xeral de Igualdade sobre o desenvolvemento da Lei
11/2007, se puña de manifesto a existencia dun borrador de decreto no que se estaba traballando
a fin de poder cumprir con este mandato legal de poñer en funcionamento o Observatorio, e a
pesar disto, a día de hoxe, non hai ningunha medida ao respecto.
Xa o pasado ano, no mes de novembro, con motivo do Día da Non Violencia Contra as Mulleres,
puñamos de manifesto esta cuestión, máis estes e outros aspectos do texto legal fican aínda por
desenvolver. Existen ademais moitas medidas que é necesario seguir a impulsar de xeito
continuado para lograr que sexan eficaces. Por exemplo, nas medidas de sensibilización social ou
de formación das e dos profesionais que traballan en sectores relacionados, directa ou
indirectamente, co tratamento de vítimas de violencia de xénero, cousa que non se está a facer.
Non podemos permitir que se inclúan as políticas dirixidas á loita contra a desigualdade entre
mulleres e homes entre esas materias das que se pode prescindir coa escusa da austeridade,
mentres os cartos públicos se seguen a malgastar en outros temas de moita menos relevancia. A
erradicación da violencia contra as mulleres debe ser unha prioridade de calquera goberno, que
ten que materializarse na mobilización de recursos e no cumprimento das disposicións legais
vixentes nesta materia.
Pero se non chegara coa paralización do desenvolvemento da lei e das políticas destinadas á
prevención, estamos asistindo ao desmantelamento das poucas estruturas básicas coas que a
administración galega contaba neste ámbito, baste recordar a disolución realizada o ano pasado
do Servizo Galego de Igualdade. Tamén se ve esta mesma tendencia na considerábel redución
económica das partidas orzamentarias destinadas a sufragar o mantemento das medidas de
prevención da violencia de xénero.
Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal de Teo a adopción do seguinte
ACORDO
1. Exixir, en base ao art.155 da Constitución Española que obriga a las Comunidades Autónomas
ao cumprimento das leis vixentes, a que a Xunta de Galicia cumpra estritamente a Lei Integral
contra a Violencia de Xénero sen ningún tipo de escusas, porque a integridade das mulleres e
menores debe estar garantida sen desculpas nin dúbidas
2. Instar á Xunta de Galiza a que impulse a posta en funcionamento das obrigas impostas pola
Lei 11/2007 que están pendentes de desenvolvemento, en concreto, a creación do Observatorio
Galego da Violencia de Xénero e a posta en marcha do Centro de Recuperación Integral.
3. Que faga unha planificación para a realización de campañas periódicas de sensibilización
contra a violencia de xénero, que se realice á formación das e dos profesionais implicados na
atención e tratamento das vítimas, e que garanta o dereito á atención psicolóxica no ámbito
sanitario público cuestión tamén recollida na lei.
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4. Instar á Xunta de Galicia e promover a nivel municipal o apoio aos programas específicos de
sensibilización da sociedade contra a violencia de xénero a fin de contribuír de forma decisiva á
erradicación desta terrible lacra.
5.Instar á Xunta de Galicia o cumprimento dos Acordos que, sobre protección de menores
expostos a entornas de violencia de xénero foron asumidos polas Comunidades Autónomas na
reunión da Sectorial de Igualdade celebrada en Abril de 2010, coa posta definitiva en marcha do
sistema de protección especializada de menores e de elaboración do Protocolo de atención aos
mesmos.
6. Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos grupos
parlamentarios do Parlamento de Galiza.
Teo, 17 de novembro de 2011
Asdo.: Ignacio Iglesias Villar (Concelleiro de Benestar Social e Igualdade)
Asdo. Uxia Lemus de la Iglesia. portavoz do Grupo Municipal mixto e concelleira do PSdeGPSOE”
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o outro día na Comisión Informativa o presidente, en vez de seguir a orde do día,
quixo introducir a moción que se está a tratar, deixando fora a que fixeran
individualmente o BNG e o PSOE. Explica o Sr. Parajó que llo advertiu ao Sr. Iglesias
pero que como non lle fixo caso decidiu abandonar a Comisión Informativa, aínda que
despois o Sr. Iglesias acabou respetando a orde do día da Comisión. Sinala o Sr.
Parajó que, pese a que sempre apoiou estes temas, esta vez se vai a abster porque lle
parece unha discriminación que se faga un cambio cando un concelleiro xa non se
atopa presente.

O Sr. alcalde sinala que o feito de que o Sr. Parajó se asusentara da Comisión
Informativa é unha cuestión procedimental, que, dado que estamos ante un tema moi
sensible, non parece suficiente para xustificar unha abstención.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra á concelleira do seu grupo,
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís.
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A Sra. Leborán di que os membros do seu grupo queren deixar claro que rexeitan todo
tipo de violencia, en todas as súas manifestacións, porque non existe xustificación
algunha ao respeto. Tratándose da moción conxunta a Sra. Leborán opina que é
lamentable que non se lembre da parte económica do bipartito, xa que agora estanse
pagando as consecuencias. Refírese a Sra. Leborán ao financiamento para a
anualidade 2012 da Xunta de Galicia para os centros de mulleres víctimas da violencia
de xénero, que ascende a 1.256.000.000 €, o que supón un incremento do 2,57 % con
respeto ao 2011. Explica a Sra. Leborán que, en colaboración cos concellos, tamén se
levan a cabo tarefas de formación e asesoramento, ás que se adicará 1.569.000 €, o
que supón incrementar a porcentaxe con respeto á anualidade 2011. Salienta a Sra.
Leborán que cando se da información, ésta debe ser veraz, e que a realidade é que hai
un incremento global das cantides adicadas a este tema, nun 1,12 %, isto sen perxuizo
de que todas as medidas que se tomen son insuficientes. Opina a Sra. Leborán que
cada unha das Administracións Públicas ten o seu papel e que concretamente o da
Administración local é moi importante, porque está moi preto das víctimas. Pregunta se
se sabe cantas mulleres víctimas da violencia de xénero hai en Teo e qué medidas se
están tomando ao respeto. Remata a Sra. Leborán sinalando que se pode traballar
máis neste tema e deixarse de tanta adicación exclusiva e adicar máis cartos a isto.

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Iglesias, quen di estar sorpendido da lectura que o
PP fixo da moción, sendo duro ter que resucitar o bipartito. Opina o Sr. Iglesias que o
bipartito sentou bases moi importantes, debéndose así ter en conta como a Lei foi feita
nesa época, levándose tamén a cabo unha importante labor na planificación dos
centros. O Sr. Iglesias non entende como se pode votar en conta da moción que se
está a tratar. Salienta que todos están de acordo co tema e que ninguén vai a pensar
que existe algunha disculpa ao respeto, porén hai que concretalo. Explica o Sr. Iglesias
que un dos acordos, concretamente o recollido no apartado 4, o único que pretende é
que a nivel municipal o que se facilite pola Xunta é o pago parcial das dúas
traballadoras do CIM, nada máis. Tendo en conta que, en todo caso, hai concellos que
quedaron sin financiamento, en Teo hai que considerarse afortunado. Di o Sr. Iglesias
que as partidas na Xunta poden quedar minoradas á metade e que non se pode facer
deste tema unha cuestión política e que lle parece “barriobajero” meter o tema das
adicacións exclusivas con este tema, aínda que alá cada quen coa súa moralidade.
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Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen opina que cada un pode
buscar os argumentos que queira, aínda que non se poden mezclar “churras con
merinas”. Salienta a Sra. Lemus que só se pide o cumprimento da lei e nada máis.
Considera a concelleira do grupo mixto que non é necesario quitar toda a retahila de
datos, xa que ela non os discute e o único que persigue é que se cumpra a lei.
Pregunta a Sra. Lemus se se cumpre, respostando negativamente e engadindo que ela
quere que se cumpra.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, quen di que o bipartito é de onte e que ao
mellor se acaban mironda os cartos á metade, porén esa é unha aseveración do Sr.
Iglesias. Salienta a Sra. Leborán que se as partidas se aumentan, tamén pedirán que
se cumpra a lei.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que ningúen dixo que ia a votar en contra. Opina que hai expresións que non se deben
utilizar nun Pleno, como a de “barriobajero” e que ao Sr. Iglesias o concello lle queda
pequeno porque na Xunta coñece a todos, aínda que non debería falar das
Deputacións porque o BNG quere pechalas, aínda que de momeno están aí.

Intervén o Sr. Iglesias, e di que unicamente lle gostaría salientar o que se fai en Teo.
Explica que se traballa en pro da igualdade, levando a cabo as traballadoras do CIM
obradoiros dende fai varios anos. Remata o Sr. Iglesias sinalando que non lle parece
lóxico que non se apoie unha moción na que se pide o cumprimento dunha lei
aprobada en sede parlamentaria.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (9 BNG e 1 grupo mixto-PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1
grupo mixto-IN-TEO), acorda:
1. Exixir, en base ao art.155 da Constitución Española que obriga a las
Comunidades Autónomas ao cumprimento das leis vixentes, a que a Xunta de
Galicia cumpra estritamente a Lei Integral contra a Violencia de Xénero sen
ningún tipo de escusas, porque a integridade das mulleres e menores debe estar
garantida sen desculpas nin dúbidas.
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2. Instar á Xunta de Galiza a que impulse a posta en funcionamento das obrigas
impostas pola Lei 11/2007 que están pendentes de desenvolvemento, en
concreto, a creación do Observatorio Galego da Violencia de Xénero e a posta en
marcha do Centro de Recuperación Integral.
3. Que faga unha planificación para a realización de campañas periódicas de
sensibilización contra a violencia de xénero, que se realice á formación das e dos
profesionais implicados na atención e tratamento das vítimas, e que garanta o
dereito á atención psicolóxica no ámbito sanitario público cuestión tamén
recollida na lei.
4. Instar á Xunta de Galicia e promover a nivel municipal o apoio aos programas
específicos de sensibilización da sociedade contra a violencia de xénero a fin de
contribuír de forma decisiva á erradicación desta terrible lacra.
5.Instar á Xunta de Galicia o cumprimento dos Acordos que, sobre protección de
menores expostos a entornas de violencia de xénero foron asumidos polas
Comunidades Autónomas na reunión da Sectorial de Igualdade celebrada en
Abril de 2010, coa posta definitiva en marcha do sistema de protección
especializada de menores e de elaboración do Protocolo de atención aos
mesmos.
6. Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos
grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza.

2.- Moción do PP no día internacional para a eliminación da violencia de xénero.
Sometida a urxencia a votación, o Pleno da Corporación, con dezaseis votos a
favor (9 BNG, 6 PP e 1 grupo mixto-PSOE) e unha abstención (1 grupo mixto-INTEO) e co quorum da maioría absoluta do número legal dos seus membros,
acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción do PP no día
internacional para a eliminación da violencia de xénero.

A concelleira do PP, Sra. Leborán, da conta da moción do seu grupo no día
internacional para a eliminación da violencia de xénero, que se recolle a continuación.
“MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR NO DÍA INTERNACIONAL PARA A
ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO
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.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O día 25 de novembro conmemoramos o Día Internacional para a Eliminación da Violencia
contra as Mulleres.
A violencia de xénero constitúe un dos ataques máis flagrantes aos dereitos fundamentais das
persoas, como son a liberdade, a igualdade, a vida, a seguridade e a non discriminación, tal e
como xa proclama a Constitución.
Todos os poderes públicos teñen a obriga de adoptar as medidas necesarias para facer reais e
efectivos estes dereitos.
A erradicación da violencia de xénero pasa por un proceso de socialización e de educación.
A conquista plena da igualdade, do respecto á dignidade humana e da liberdade das persoas ten
que ser un obxectivo prioritario, polo que é fundamental levar a cabo, dende as administracións
públicas, unha política transversal a todos os niveis.
Mentres siga existindo un só caso de violencia de xénero non viviremos nin gozaremos dunha
sociedade libre e en igualdade.
Por todo o anterior, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Teo eleva ao Pleno
a adopción dos seguintes acordos:
1. Instar ao Goberno do Estado a desenvolver os dereitos previstos na Lei orgánica 1/2004,
do 28 de decembro de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
2. Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a desenvolver os dereitos previstos na Lei
11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia de
xénero.
3. Instar ao Goberno do Estado a que estenda a Lei orgánica 1/2004, do 26 de decembro,
de medidas de protección integral contra a violencia de xénero aos e ás menores, e con
medidas de protección especial ás mulleres con discapacidade, vítimas de malos tratos.
4. Instar tanto ao Goberno do Estado como ó Goberno da Xunta de Galicia a impulsar e
priorizar todas aquelas medidas establecidas por lei no ámbito educativo para a
concienciación e erradicación da violencia de xénero”.
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
anuncia o seu apoio á moción, explicando que a apoia porque esta moción é a primeira
vez que se trata, non como as outras que xa pasaron por Comisión Informativa e
despois foron cambiadas. Remata o Sr. Parajó sinalando que o Sr. Iglesias lle mandou
un texto pero non lle dixo nada.
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Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción,
xa que na mesma se pide o cumprimento da lei. Pide a Sra. Lemus que, ante temas tan
serios, se deixen fora cuestións partidistas.

O Sr. alcalde sinala que, tal e como leva facendo ao longo de 13 anos, o BNG vai a
votar a favor da moción, incluso pese a non tela lido antes.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, quen di estar de acordo en que se debería
de tratar dunha moción conxunta, engadindo que o Sr. Iglesias lle dixo que ia a
presentar unha moción e non tivo a delicadeza de explicar como ia a ser, facéndoo con
premeditación e alevosía.

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 seus membros (9 BNG, 6 PP e 2 grupo mixto) acorda:
1.- Instar ao Goberno do Estado a desenvolver os dereitos previstos na Lei
orgánica 1/2004, do 28 de decembro de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.
2.- Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a desenvolver os dereitos previstos na
Lei 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia
de xénero.
3.- Instar ao Goberno do Estado a que estenda a Lei orgánica 1/2004, do 26 de
decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero aos e
ás menores, e con medidas de protección especial ás mulleres con
discapacidade, vítimas de malos tratos.
4.- Instar tanto ao Goberno do Estado como ó Goberno da Xunta de Galicia a
impulsar e priorizar todas aquelas medidas establecidas por lei no ámbito
educativo para a concienciación e erradicación da violencia de xénero.
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3.- Moción conxunta do BNG e do grupo mixto-PSOE sobre os recortes do plan
concertado na Xunta de Galiza, de 21 de novembro de 2011.
Sometida a urxencia a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade e co
quorum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se
proceda ao debate e posterior votación da moción conxunta do BNG e do grupo
mixto-PSOE sobre os recortes do plan concertado na Xunta de Galicia.

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e
Igualdade, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

O Sr. Iglesias da conta da moción conxunta do BNG e do grupo mixto-PSOE sobre os
recortes do plan concertado na Xunta de Galiza, de 21 de novembro de 2011, que se
recolle a continuación.

“MOCIÓN SOBRE OS RECORTES DO PLAN CONCERTADO DA XUNTA DE GALIZA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Plan Concertado de Prestacións Básicas de Servizos Sociais é un instrumento fundamental de
cooperación entre os Concellos, a Xunta de Galicia e a Administración do Estado, por medio do
cal se cofinancian os servizos sociais municipais e permiten garantir as prestacións básicas e a
atención aos veciños e veciñas .Sen Plan concertado non poderían existir os servizos públicos
sociais que existen na actualidade.
Os obxectivos fundamentais do Plan son garantir servizos sociais a toda á poboación,
proporcionar aos cidadáns e cidadás servizos sociais de calidade axeitados ás súas necesidades,
construír redes públicas de equipamentos sociais, ou cooperar cos concellos na prestación de
servizos sociais de calidade.
A eficacia do mesmo ten sido probada nos case vintecinco anos de vixencia, tempo no que xa
houbo momentos económicos de crise e de bonanza.
Nestes días están a chegar aos concellos as resolucións deste Plan, cun recorte drástico e
inxustificado nas achegas da Xunta de Galiza relativas aos gastos anteriores englobados no Plan
Concertado de Prestacións Sociais Básicas, no Programa de Servizos Sociais Comunitarios e no
Plan de Desenvolvemento Xitano.
Xusto cando, por efecto da crise económica, maior é a necesidade de recursos e prestacións
sociais para atender ás persoas que con máis dureza están a sufrir as súas consecuencias, o PP,
na Xunta de Galiza vén de suprimir e recortar as achegas que desenvolven servizos sociais
básicos.
Este recorte ao Plan Concertado obriga aos concellos a facer fronte ás necesidades e programas
contraídos este ano 2011 con fondos propios, o que vai afectar aos servizos sociais municipais, e
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ao que hai que engadir outra grave problemática: o retraso no pagamento das partidas asignadas
e comprometidas. Hai que destacar que no mes de novembro os concellos aínda non recibiron da
Xunta de Galiza as subvencións do Plan Concertado, cando os concellos veñen realizando o
gasto desde o mes de xaneiro.
Os incomparables recortes da Xunta de Galicia en axudas a domicilio impedindo novas altas, a
desaparición de programas está a ser denunciado polas profesionais e os profesionais do sector
defendendo o interese das políticas sociais. Os anuncios da Consellaría de Traballo e Benestar
sobre o Plan concertado son tantos como incumprimentos contrastables e acreditados no seu
tempo de Goberno.
A Xunta de Galiza e o Parlamento galego, alén da incerteza do que vai pasar en 2012 e anos
seguintes, deben resolver este tema de inmediato para asegurar e garantir os recursos necesarios
para que os concellos sigan ofrecendo á sociedade os servizos e prestacións sociais que
demanda e precisa, especialmente diante da crise económica e social que atravesamos.
Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1. Instar á Xunta de Galicia á restitución inmediata dos créditos eliminados para o
financiamento do Plan Concertado do ano 2011, que significou o recorte de 2,4 millóns de
euros, que permitirá continuar cos programas englobados no citado plan de servizos
sociais e de prestación básicas e atención ás familias e colectivos con problemas.
2. Instar á Xunta de Galiza a que nos Orzamentos do ano 2012:
• Garanta como mínimo as cantidades consignadas no 2009 para o Plan Concertado
e o Programa de Servizos Sociais Comunitarios.
• Atenda así mesmo á execución do Plan Especial de Atención á Comunidade
Xitana e o Programa de Atención a Persoas sen Fogar, polo gran incremento
sufrido.
• Restableza e incremente os fondos destinados aos concellos para apoio ás
familias.
3. Instar á Xunta de Galicia a que demande do Goberno do Estado o mantemento das
cantidades que a Administración do Estado tiña destinadas o pasado ano 2010 ao
cofinanciamento dos plans e programas sociais, minorados polo acordo do Consello de
Ministros no mes de febreiro pasado.
4. Facultar ao Alcalde-Presidente para exercitar as acción legais que procedan en defensa
dos dereitos sociais dos seus veciños/as.
Teo á 21 de novembro de 2011
Asdo.: Ignacio Iglesias Villar (Concelleiro de Benestar Social e Igualdade)
Asdo. Uxia Lemus de la Iglesia. portavoz do Grupo Municipal mixto e concelleira do PSdeGPSOE”
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O Sr. Iglesias sinala que as mocións páctanse cando existe un texto. Explica que os
recortes do plan concertado resultaron drásticos para a maioría dos concellos, xa que a
Xunta de Galicia quitou un acordo en marzo, fixando unha partida de 47.041.716 €, e
en novembro quedou fixada en 44.643.173 €, producíndose así unha baixada de
2.400.000 €. Sinala o Sr. Iglesias que se di que o goberno central en febreiro minorou
as partidas, porén o goberno central rebaixou de 8.200.000 € a 7.230.000 €, minorando
800.000 e e a Consellería 2.400.000 €. O Sr. Iglesias salienta que a rebaixa fíxose en
febreiro, poren se a Xunta sabía que ia a existir dita diminución, debería comunicalo
nese momento, non en outubro cando o gasto está feito. Explica o Sr. Iglesias que no
SAF en Teo gastáronse 77.000 € /ano e o plan concertado lle da este ano entre a
Xunta e o Estado 4.967 €. Opina que incluso o que é máis grave é saber que ocorrera
co tema do pobo xitano, porque normalmente se recibian 6.400 € e este ano non se
percibirá nada, non podendo nisto culpar ao goberno central porque non fixo
minoración algunha. Opina o Sr. Iglesias que se trata de rebaixas inhabilitantes do
sistema. Salienta que o concello ten vontade de asumir este servizo por entender que é
fundamental, como proba o feito de que unha persoa maior que rompe unha cadera ou
un moribundo non entran en dependencia. Explica o Sr. Iglesias que a finais de
setembro públicouse un acordo segundo o cal todo o que se gastou non se pode pagar.
Opina que se trata dun problema grave e que polo menos haberá que ter un
pronunciamento plenario para reclamar. Explica o Sr. Iglesias que ata agora non se
tocou ao persoal e que parece que agora se vai a facer. Da conta de que as unidades
de apoio se anuncia que o ano que ven non terán subvencion, como se dixo nunha
reunión técnica, polo que se supón que o ano que ven existirán outras rebaixas.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
anuncia a súa abstención.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que ia a pedir unanimidade
neste tema pero que, vista a postura do Sr. Parajó, vai a pedir o voto a favor do PP.
Salienta a Sra. Lemus que hai que entender que se trata dun tema do concello e pide
apoio para as medidas expostas xa que se trata de peticións que non son extranas e se
o PP estivera no goberno pediría o mesmo. Remata a Sra. Lemus sinalando que se
poden discutir moitas cousas pero non en temas de recortes sociais.
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra á concelleira do seu grupo,
D.ª M.ª de las Mercedes Souto Abeijón.

A Sra. Souto explica que o PP non está a favor de ningún tipo de recorte, de aí a
moción presentada por eles. Opina a Sra. Souto que algo tan esencial como as
necesidades básicas non poden ser discutidas e remata a sinalando que non hai unha
máquina de facer cartos, e que ogalla non se tiveran que facer recortes, porén cando
non hai cartos non se poden inventar.

O Sr. Iglesias sinala que non fai falla unha máquina de facer cartos, senón que o que é
preciso é ter sensibilidade social, porque se non existe diminución na partida estatal
para o tema do pobo xitano, haberá que preguntarse porque a Xunta a minora de
800.000 € a 128.000 para toda Galicia. Opina o Sr. Iglesias que isto é pan para hoxe e
fame para mañan, xa que nos plans europeos para o futuro 2013 e 2014 se van a
valorar os instrumentos levados a cabo en anos anteriores. Remata o Sr. Iglesias
sinalando que cortar isto, que é unha miseria, nos orzamentos da Xunta porque non hai
unha máquina de facer cartos non é unha boa disculpa.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que se vai a abster porque a moción que se esta a debatir procede da retirada da
anterior.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que está vendo un diálogo de
xordos. Sinala que ten claro que se ten que acostumar a iso de que non hai cartos e
non hai máquina para facelos e que por iso hai que recortar. Salienta que quizais iso
poida servir como xustificación de todo tipo de recortes, pero que iso non pode levar a
ninguén a pensar que os demais non se vaian a queixar, xa non como partidos, senón
como persoas.

A concelleira do PP, Sr. Souto, aclara que o da máquina de facer cartos é unha
expresión. Salienta que o seu grupo non está apoiando os recortes e invita a todos os
concelleiros/as a que se saben de onde sacar cartos vaian a Xunta e llo digan e lle
expliquen que co bipartito todo se fixo estupendamente e que o PP o fixo todo mal.
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Opina a Sra. Souto que non hai que obviar que no concello de Teo tampouco tería que
lembrarse o que fixo o Sr. Blanco, e que igual que moitas veces o BNG se lembra do
Sr. Blanco o PP lémbrase do bipartito. Sinala a Sra. Souto que a referencia á “máquina
de facer cartos” non é máis que unha forma de referirse á impotencia de non poder
facelo doutro xeito. Remata a Sra. Souto sinalando que dende o PP non se di que se
estea de acordo co que se fai, pero que en vez de tanta negatividade, todos deberían
aportar un grano de area para mellorar a situación.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dezaseis votos a favor (9 BNG, 6 PP e 1 grupo mixto-PSOE) e unha abstención (1
grupo mixto- IN-TEO), acorda:
1.- Instar á Xunta de Galicia á restitución inmediata dos créditos eliminados para
o financiamento do Plan Concertado do ano 2011, que significou o recorte de 2,4
millóns de euros, que permitirá continuar cos programas englobados no citado
plan de servizos sociais e de prestación básicas e atención ás familias e
colectivos con problemas.
2.- Instar á Xunta de Galiza a que nos Orzamentos do ano 2012:
•

Garanta como mínimo as cantidades consignadas no 2009 para o
Plan Concertado e o Programa de Servizos Sociais Comunitarios.

•

Atenda así mesmo á execución do Plan Especial de Atención á
Comunidade Xitana e o Programa de Atención a Persoas sen Fogar,
polo gran incremento sufrido.

•

Restableza e incremente os fondos destinados aos concellos para
apoio ás familias.

3.- Instar á Xunta de Galicia a que demande do Goberno do Estado o mantemento
das cantidades que a Administración do Estado tiña destinadas o pasado ano
2010 ao cofinanciamento dos plans e programas sociais, minorados polo acordo
do Consello de Ministros no mes de febreiro pasado.
4.- Facultar ao Alcalde-Presidente para exercitar as acción legais que procedan
en defensa dos dereitos sociais dos seus veciños/as.
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4.- Moción do grupo mixto-PSOE sobre o estado de varios centros que compoñen o
Colexio Rural Agrupado de Teo, de 24 de novembro de 2011.
Sometida a urxencia a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade e co
quorum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se
proceda ao debate e posterior votación da moción do grupo mixto-PSOE sobre o
estado de varios centros que compoñen o Colexio Rural Agrupado de Teo.

A Sra. Lemus da conta da moción do grupo mixto-PSOE sobre o estado de varios
centros que compoñen o Colexio Rural Agrupado de Teo, de 24 de novembro de 2011,
que se recolle a continuación.
“Uxía Lemus de la Iglesia, como portavoz do Grupo Municipal mixto e
concelleira do PSdeG-PSOE, en base ó disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades
locais e demais normativa que poida resultar de aplicación, presenta esta
MOCIÓN, en base á seguinte
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos tempos recibíronse pola Agrupación socialista de Teo diversas queixas
sobre o estado de varios centros que compoñen o Colexio Rural Agrupado de Teo,
que pasamos a describir:
REIS
Paso de peóns que dé servizo aos nenos/as e familiares.
Acondicionamento dos baños.
RECESENDE
Retirar as tubaxes da antiga calefacción.
Construir un cuberto para os días de choiva.
CASALONGA
Arreglar a placa do segundo piso.
RAXÓ
Arranxar o portal da entrada
Acondicionamento nos baños
CACHEIRAS
Un novo baño
SOLLÁNS
Arranxo do conxunto das instalacións.
Material: un novo ordenador, un fax e una fotocopiadora en cor.
PARA TODOS OS CENTROS
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Melloras na conexión a internet, posibilidade de instalar WIFI.
Ainda que no Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación
primaria, se sinala que os colexios rurais agrupados sonn centros docentes públicos
dependentes da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, as instalación son
municipais, polo que é competencia do Concello acometer as obras de mellora que
antes sinalamos.
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO
1.- Instar ao Goberno municipal de Teo que no ámbito das súas competencias,
acometa as reformas nas instalacións do CRA de Teo que sexan de urxencia,
aquelas que supoñan melloras para a seguridade dos/as nenos/as e familiares tanto
na contorna dos centros como no interior dos mesmos.
2.- Instar á Xunta de Galicia a que proceda á mellora e renovación dos
equipamentos nos centros incluídos no CRA de Teo, especialmente, dos medios
informáticos e conexións a internet.
TEO, 24 de novembro de 2011
UXIA LEMUS DE LA IGLESIA”

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
amosa o seu apoio á moción.

Intervén a concelleira do BNG, D.ª María Carmen Álvarez Garea, quen explica que
antes de entrar a respostar as medidas concretas plantexadas na moción hai que
salientar que na exposición de motivos se fala de que se recibiron queixas sobre o
estado de varios centros, pero a indefinición da moción nese punto non permite saber
de onde veñen. A Sra. Álvarez explica que todas as peticións deben facerse mediante
os equipos directivos para poder respostarse en base a criterios de axilidade e eficacia.
Explica que en xullo houbo diversas reunións co novo equipo, analizándose as
deficiencias e tanto nesa reunión como despois se foron facendo peticións, que foron
atendéndose en función da urxencia. Outras fanse atendendo as posibilidades da
brigada de obras e os aspectos orzamentarios do concello. Salienta a Sra. Álvarez que
así se falou co equipo directivo e explica que respecto ás actuacións no CRA que
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impliquen investimento forte non se debe esquecer as dúbidas sobre a súa
continuidade. Sinala a concelleira do BNG que entrando xa nas medidas concretas hai
que dicir que algunhas non responden a peticións, nin verbais nin por escrito, do equipo
directivo. Outras, como o acondicionamento dos baños de Reis, deberanse estudar
aínda que o problema ten que ver coas rede de saneamento exterior. Tratándose do
novo baño de Cacheiras, explica a Sra. Álvarez que sí que se contemplou, porén se
trata dun centro onde se fixeron xa máis intervencións. En canto ás melloras na
conexión a internet e as posibilidades de instalar WIFI, que se recolle na moción para
todos os centros, opina a Sra. Álvarez que ten sentido en novos centros, non en
centros con dificultades de cableado, sen esquecer que ademais so pode ser feito pola
Consellería. Tratándose doutros arranxos, como o da placa do segundo piso en
Casalonga, ou o arranxo do conxunto das intalacións en Sollas, di a Sra. Álvarez que
exceden das competencias municipais. Salienta que as obras de mellora corresponden
á Consellería de Educación e que o tellado de Casalonga asumiuse polo concello por
unha cuestión de responsabilidade, porque a Consellería non quixo asumila. Explica a
Sra. Álvarez que xa se especificou pola Xunta que non se pode investir nin un euro nas
unitarias, engadindo que sen perxuizo diso o concello é sensible e sempre ten asumido
as súas competencias. Remata a Sra. Álvarez sinalando que se está aberto a todas as
propostas, porén o BNG vai a votar en contra porque a moción refírese a competencias
que non son da alcaldía e porque as peticións teñen que facerse a través dos órganos
colexiados correspondentes.

A Sra. Lemus di que entende que existen mecanismos de coordinación do CRA, pero
que se a xente da queixas é lóxico platexalas. Recoñece a Sra. Lemus que hai cousas
que lle corresponden á Xunta de Galicia e outras que non se poden arranxar, pero que
porén a labor da oposición non so debe ser fiscalizar senón tamén aportar aspectos
constructivos, polo que con que se lle escoite, se mire o que se pode facer e se lle
plantexe ao equipo directivo, darase por satisfeita.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
anuncia o seu voto a favor
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A concelleira do BNG, Sra. Álvarez, opina que o mellor camiño é esa interlocución cos
órganos colexiados, estando disposta a falar da moción co equipo directivo. Explica a
Sra. Álvarez que de feito xa o fixera e que lle dixeron que coñecían a moción pola
prensa e que algunhas demandas non as coñecían. Remata a Sra. Álvarez sinalando
que no caso de Reis, o do paso de peóns e unha cuestión da Xunta.

O Sr. alcalde explica que lle gostaría facer unha puntualización no tema de Reis.
Explica que xa se cursou unha petición na anterior lexislatura, non so polo colexio,
senón tamén polo centro de saúde, pero foi respostada negativamente, aínda que non
hai problema en intentalo de novo.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
oito votos a favor (6 PP e 2 grupo mixto) e nove votos en contra (9 BNG), acorda
rexeitar a moción do grupo mixto-PSOE sobre o estado de varios dentros que
compoñen o Colexio Rural Agrupado de Teo.

Antes de entrar no punto décimo terceiro 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.

O Partido Popular da conta da presentación dunhya moción para “reducción de soldos
e adicacións exclusivas do Concello de Teo”.

5.- Moción do PP para “reducción de soldos e adicacións exclusivas do Concello de
Teo”, de 22 de novembro de 2011.
Sometida a urxencia a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade e co
quorum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se
proceda ao debate e posterior votación da moción do PP para “reducción de
soldos e adicacións exclusivas do Concello de Teo”.
Sendo as vinte e tres horas e quince minutos, sae do Salón de Plenos o concelleiro do
BNG, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
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O concelleiro do PP, Sr. Pallas da conta da moción do seu grupo para “reducción de
soldos e adicacións exclusivas do Concello de Teo” de 22 de novembro de 2011, que
se recolle a continuación.
“MOCIÓN PARA A “REDUCIÓN DE SOLDOS E DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS DO
CONCELLO DE TEO”
Don José Manuel Guerra Calvelo, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo en
nome e representación do mesmo e ao abeiro do establecido Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais de 1986, eleva ao Pleno da Corporación
para o seu debate a seguinte moción
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O Grupo Municipal do Partido Popular, ante a crise económica pola que están pasando as
contas das administracións locais, en especial o Concello de Teo, coa situación de risco para as
contas do ano 2012, tendo en conta:
-

-

os recoñecementos extraxudiciais de crédito, sometidos a préstamos bancarios que hai que
devolver en tempos moi curtos que afogarán as contas do Concello o vindeiro ano,
as débedas recoñecidas arrastradas en exercicios anteriores,
as retencións sobre os ingresos recibidos do Estado pola revisión nas contas dos anos
2008/09, e posibles retencións con respecto ao presuposto do ano 2010, onde as previsións
de ingresos quedaron lonxe do recadado,
a situación dramática de 1423 veciños do noso concello en situación de desemprego a 31 de
outubro do ano 2011, segundo o Instituto Nacional de Estatística,
a perda de 3 000 000 de euros para inversións relativas ao saneamento e augas de Teo por
parte do Goberno central, recollidas no BOE 309, do 24 de decembro de 2008,
os excesos salariais do equipo de Goberno para un concello de 18000 habitantes.

A gravidade da situación económica vainos levar a unha situación de risco total para asumir os
servizos básicos e mesmo os soldos municipais, poñendo o noso Concello en situación de quebra
técnica.
Os salarios actuais son os seguintes:
Persoal eventual
Xefa de gabinete
Responsable de prensa

Salarios brutos
28 749.00
28 749.00
57 498.00
Dedicacións exclusivas
Salarios brutos
Alcalde
44 769.16
Concellaría de urbanismo, vivenda e infraestruturas 36 434.46
Concellaría de persoal, medio natural e deportes
36 434.46
Concellaría de benestar social e igualdade
36 434.46
Concellaría de servizos básicos e mocidade
36 434.46
190 507.00
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248 005.00
A estimación do custo da Seguridade Social destes salarios, tendo en conta unha cifra
aproximada dun 33%, supoñen un custo de 81 841.65.
Custos salariais aproximados:
Custos salariais 248 005.00
33% S.S.
81 841.65
329 846.65
Xestión do BNG en Teo
O Goberno do BNG no Concello de Teo equivocouse estrepitosamente no cálculo dos ingresos
de maneira repetida e reiterada ao longo dos últimos anos, xunto a iso viñeron gastando os
cartos coma se a situación económica fora capaz de responder a todas as previsións de maneira
esaxerada e surrealista.
A situación actual presenta débedas de diferentes exercicios económicos ás que hai que facer
fronte de xeito urxente e desesperado para non caer na quebra do Concello. ¿Quen nos
rescatará neste suposto?
Esta xestión levounos a unha situación caótica que pretenden mal solucionar sangrando os
veciños.
Porque ¿canto diñeiro vai conseguir con subidas de impostos preto do 60%, como na taxa do
lixo? ¿Cal é a súa repercusión nas contas municipais? Porqué iso non se di.
¿Non lle doe a vostede sacarlle o diñeiro aos teenses a través de constantes subidas de taxas
mentres vostedes cobran altos salarios á conta dos cidadáns? ¿Ou é que teñen máis subidas de
impostos gardadas para logo?
A vontade do Grupo Municipal do Partido Popular é sacar adiante este Concello, pero non á
costa dos veciños senón con eles e, se lles quitamos os cartos, mal imos.
O Grupo Municipal do Partido Popular de Teo afirma que os custos salariais do Goberno e os
cargos de confianza non se corresponden coa situación deste concello, entendendo que son
desmesurados para a situación das arcas municipais e mesmo para as propias necesidades do
Concello.
Cremos que é urxente a racionalización dos gastos municipais, comezando por dar exemplo de
austeridade e solidariedade aos nosos veciños por parte do Goberno do BNG que vostede
preside, sendo consecuentes co contexto económico actual do noso Concello e máis do contexto
xeral do noso País.
Proposta de salarios para o equipo de goberno:
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Persoal eventual
Xefa de gabinete
Responsable de prensa

Salarios brutos
22 999.20

Dedicacións exclusivas
Alcalde
Concellaría de urbanismo, vivenda e infraestruturas
Concellaría de persoal, medio natural e deportes
Concellaría de benestar social e igualdade
Concellaría de servizos básicos e mocidade

22 999.20
Salarios brutos
44 769.16
29 147.57
21 000.00
29 147.57
124 064.30
147 063.50

Custos salariais 147 063.50
33% S.S.
48 530.95
195 594.45
Con esta proposta, o Concello aforraría:
-

134 252.20 € cada ano
537 008.80 € na lexislatura

Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular, propón a consideración do Pleno a
seguinte moción:
1. A eliminación do cargo de confianza “xefa de prensa”, para a supresión de 28749.00 €
anuais e o conseguinte custo da SS.
2. A eliminación da dedicación exclusiva para a concellaría de “Servizos Básicos”.
3. A eliminación da dedicación exclusiva para a concellaría de “Persoal, Medio Natural e
Deportes”, por unha dedicación a tempo parcial de 21 000.00 €.
4. A redución dun 20% do salario da xefa de Gabinete da Alcaldía de 28 749.00 € a 22999.20
€.
5. A redución dos outros tres concelleiros con dedicación exclusiva nun 20% do salario,
pasando de 36 147.46 € a 29 147.57 €.
6. A redución da taxa aprobada relativa ao servizo de recollida de lixo no rural de Teo a só un
12% de subida.
En Teo, a 22 de novembro de 2011
Asinado. José Manuel Guerra Calvelo”

Sendo as vinte e tres horas e dezaoito minutos, entra no Salón de Plenos o concelleiro
do BNG, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.
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O Sr. Pallas explica que o soldo medio no 2009 era, segundo o INE, de 19.000 €, porén
a maioría están cobrando 15.500 €, e o 60 % da poboación do Estado Español é
mileurista. Opina o Sr. Pallas que isto ao Sr. alcalde non lle importa porque os cartos
son do erario público. Lembra o concelleiro do PP que o Sr. Iglesias falou de cartos na
súa intervención e que haberá que comezar por dar exemplo. Salienta que coa
proposta se ve de onde se poden quitar cartos. Opina o Sr. Pallas que ao BNG
tampouco lle preocupa a débeda viva do concello. Salienta que na proposta do PP se
recolle a supresión do posto de responsable de prensa, porque se se precisa para facer
partidismo, o Sr. alcalde terá que pedirllo ao BNG. Explica o Sr. Pallas en en Ames hai
tres dedicacións e unha parcial e en Teo, con menos habitantes, hai cinco e dous
cargos de confianza.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
opina que ao ter o BNG maioría absoluta poder facer o que queira coas adicacións,
sendo porén preciso que se rebaixe algunha delas.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que a súa postura en relación a
este tema é xa coñecida polo que vai a apoiar a moción do PP. Explica que a situación
económica é complicada, que xa todos saben que o PP e o PSOE tiñan unha adicación
na anterior lexislatura, pero que haberá que falar do de agora. Remata a Sra. Lemus
pedíndolle aos membros do equipo de goberno que polo menos se plantexen o tema.

O Sr. alcalde explica que a moción, procedimentalmente, rompe co procedemento, non
sendo a primeira vez que o fai o PP, porén esta vez rebasou os límites admisibles, indo
incluso máis alás da proposta que se fixera na anterior lexislatura. Explica o Sr. alcalde
que non é a primeira vez que se somete unha moción de urxencia sen pasar por
Comisión Informativa e por rexistro, plantexándose hoxe no mesmo debate plenario
aínda que xa se fixo pública, o que amosa que dende o PP non teñen ningunha
intención de falar o tema seriamente. Explica que hoxe se falou do plan concertado, de
que existen subvencións que a Xunta quitou, sen olvidar que a última certificación do
PXOM está sen pagar. Existen na proposta argumentos en relación co gasto público,
sendo que o malo e cando se utilizan para tapar outras cousas. Salienta o Sr. alcalde
que se trata de argumentos perigosos e reaccionarios, que porén traspasan os límites,
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engadindo que lle moslesta moito cando nas críticas que se fan hai mentira, debendo
diferenciarse entre a xente que pelexa “co todo vale” e a que o fai coa verdade, como o
BNG. Explica que dende o equipo de goberno non se mandou unha nota de prensa na
que se di que o concello está ao borde da quebra técnica, buscándose xerar, cunha
mentira, alarma social. Salienta o Sr. alcalde que esa é a primeira mentira. Sinala que
tamén se falou da débeda do concello e de que se incrementou un millón e medio de
euros, non sendo certo, sendo o do ICO o único crédito que se concertou en cinco
anos.

Falase

tamén

da

débeda

bancaria

imputándolle

os

recoñecementos

extraxudiciais, cando ison non é débeda bancaria, descoñecendo o tema e utilizando o
“todo vale”. Utilizando outra mentira faise unha comparativa coas adicacións do
pasado, como se non existiran as da oposición. Explica o Sr. alcalde que o BNG non
votou a favor xa que eran adicacións de mais de 38.000 € a persoas sen ningún tipo de
responsablidade na xestión. Fálase de 300.000 € no conxunta da lexistura polo que ou
minten ou están valorando a posibilidade de devolver os cartos porque a lexislatura
comezou no 2007 e a crise no 2009. Conclúe o Sr. alcalde que se non se pode
devolver, estaríamos ante a terceira mentira. O Sr. alcalde pídelle aos concelleiros/as
do PP que lean un pouco porque algúns temas xa veñen de moitos anos. Salienta que
dende o PP se utiliza o “todo vale” e antes de sometelo a Pleno o publicitan. Di o Sr.
alcalde que lle preocupa que se fale das adicacións de Ames e non se fale de
cantidades. Di o Sr. alcalde que se se fala de persoas haberá que falar do Sr. Pallas,
membro durante moitos anos do goberno, xunto co Sr. Blanco, aínda que ao final a
conciencia lle pitaba e marchou. Este concelleiro levaba a área económica e non se lle
deixaba exercer e fala da quebra técnica do concello e da situación das familias. Di o
Sr. alcalde que ten que facer memoria porque lle indigna que o Sr. Pallas enarbole
determinadas bandeiras. Explica o Sr. alcalde que otra cuestión é que o grupo de
goberno non pagou o imposto revolucionario. Salienta que, ademais de públicamente, o
Sr. Pallas lle pediu persoalmente que lle dera unha adicación ao Sr. Gesto,
argumentando que esta persoa estaba sen traballo, respostándoselle que xa se vivira
esa mesma situación e que as adicacións so ian ser para xente con responsabilidades
na xestión. Aclara o Sr. alcalde que nunca se lle ocorrería dicir isto en público, pero que
porén cando alguén rebasa os límites non se xoga no mesmo terreo. Explica o Sr.
alcalde que hai que ter en conta que fai cinco meses, cando se fixo esa petición, tamén
había recortes nos servizos sociais e tamén había moitos parados. Salienta que existe
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un mandato cidadá e que debe ser frustrante como en Santiago e Ames hai unha
maioría absoluta do PP, debéndose facer en Teo algún tipo de autocrítica. Opina o Sr.
alcalde que hai determinados debates quese poden dar, porén nunca pensou que se
tratara de forma tan reaccionaria, engadindo que non se asume o goberno do BNG.
Explica o Sr. alcalde que moitos dos membros do equipo de goberno, non puideron
acadar unha adicación, porque o que cobraban nos seus respectivos postos de traballo
é maís do que cobrarían cunha adicación e outros están na área de xestión perdendo
cartos. Salienta o Sr. alcalde que non se trata dunha cuestión para sacar peito, pero si
para ter en conta. Explica que isto non é demagoxia e se pode demostrar cando se
queira. Non é, como di o PP, que se estén robando cartos públicos á xente, porque non
tiñan traballo, e viñeron ao concello por interese para levarse os cartos. Polo contrario
están aquí, porque se precisaba xente preparada e houbo que convencelos. Sinala o
Sr. alcalde que por todo isto dille ao PP que existe un punto de inflexión nas relacións,
porque non todo vale e, cando se fai unha determinada intervención, faltaselle o
respeto á xente. Di o Sr. alcalde que a campaña foi moi reaccionaria, que so ten unha
verba, pero que non a vai a verbalizar. Remata o Sr. alcalde sinalando que, por todo o
exposto, votouse a favor da urxencia ante a neceisade de abordar o tema.

O Sr. Pallas di que, no seu momento, foi o primeiro en dicir que tiña que ser a lista máis
votada a que tiña que gobernar e aínda di agora o Sr. alcalde que o PP non o admite.
Hai un problema de cartos, falouse do plan concertado, do promedio de soldos e da
situación económica crítica, polo que dende o PP sen entende que se deben minorar
os soldos. Agora o Sr. alcalde fala da lexistura anterior, cando había as adicacións do
Sr. Mata e da Sra. Riveiro, pero hai que ter en conta que eran outros tempos.
Recoñece o Sr. Pallas que el foi unha das persoas que lle pediu unha adicación para o
PP, fai cinco meses, pero que nese momento descoñecía cal era a situación do
concello e unha vez que a coñece se pide que se minoren as adicacions.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que, falando de alarma social, se acorda cando o Sr. alcalde falaba de “terra
queimada”, dicindo que todo estaba feito un desastre. Di o Sr. Parajó que non se
formou alarma social daquela e que non se vai a formar agora. Lembra o Sr. Parajó
que el non tiña, na anterior lexislatura, ningunha adicación. Explica o Sr. Parajó que, en
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relación coas notas de prensa, no vai a defender ao PP, pero ten que dicir que o BNG
tamén utiliza a prensa e os conelleiros entéranse de cousas do Pleno por este medio.
Pregunta o Sr. Parajó que obras importantes fixo o BNG durante estes catro anos que
non estiveran incluídas no Plan E, respostando que ningunha, xa que a obra do piscina
municipal é cos cartos de cando gobernaba o Sr. Blanco. Di o Sr. Parajó que falando
de cartos, hai unha asignación para partidos e concelleiros e hai un ano que non se
cobra.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen pide que se faga un estudo
das adicacións e se intenten minorar. Di a Sra. Lemus que ela pouco beneficio pode
sacar deste tema, poren considera que é unha cuestión de responsabiliad plantexalo.
Remata a Sra. Lemus sinalando que o PSOE ten que apoiar esta moción.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
oito votos a favor (6 PP e 2 grupo mixto) e nove votos en contra (9 BNG), acorda
rexeitar a moción do PP para “reducción de soldos e adicacións exclusivas do
Concello de Teo”.

13.- ROGOS E PREGUNTAS.
Os concelleiros do grupo mixto, Sr. Parajó e Sra. Lemus, sinalan que non teñen ningún
rogo ou pregunta que formular.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.
Os concelleiros do PP formulan os seguintes rogos e preguntas:
1.-O concelleiro do PP, Sr. Guerra, pregunta pola pista de Paredes.

O Sr. Sisto sinala que en relación á ampliación da entrada o orzamento que se fixo
ascence a 27.500,00 euros, ao que hai que engadirlle os gastos xerais e o beneficio
industrial, polo que asendería a 38.615 €. Opina o Sr. Sisto que se trata dun coste
desorbitado para dar saneamento a tres casas.

Sendo as vinte e tres horas e cincuenta e tres minutos abandona a sesión plenaria que
se está a celebrar a concelleira do BNG, D.ª Camen Diéguez González.
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2.- O concelleiro do PP, Sr. Pallas, di que o PP quere solicitar a celebración dunha
xunta de portavoces para que se informe do tema do polígono de A Ramallosa.

3.- O Sr. Pallas di que lle gostaría que se lle aclararan unhas afirmacións feitas por
unha concelleira en relación a que “o ian a pasar moi mal”.

O Sr. alcalde di que hai cuestións que non son para tratar nun Pleno.

O Sr. Pallas sinala que se pode dicir “o van a pasar mal” ou “o van a pasar mal no
goberno central”, sendo diferente.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres 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 16/2011
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 29 DECEMBRO DE 2011 –

Na Casa do Concello, a vinte e nove de decembro de dous mil once, 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 María do Carme Hermida Gulías
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. Ángel Manuel Rey Martínez
D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. Xurxo Francos Liñares
D. José Manuel Guerra Calvelo
D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón
D. José Antonio Patiño Amboaje
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
Non asiste, previa excusa:
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
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Secretaria Xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora:
D.ª Manuela Barcia Vázquez

ORDE DO DÍA
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 27.10.2011 E 24.11.2011.

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 855/11 Á 941/11).
3.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE

SOBRE A PROPOSTA DE

COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO ALCALDE DO CONCELLO DE TEO,
SR. MARTIÑO NORIEGA SÁNCHEZ.
4.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A DERROGACIÓN DA ORDE
DA CONSELLERÍA DE SANIDADE DA XUNTA DE GALICIA, QUE LIMITA O
DEREITO Á ATENCIÓN SANITARIA PÚBLICA E A INMEDIATA RESTITUCIÓN
DESTE DEREITO UNIVERSAL.
5.- DITAME DA MOCION DO BNG SOBRE A ANULACIÓN DA TARXETA
SANITARIA ÁS PERSOAS DESEMPREGADAS E PERSOAS SEN RECURSOS
ECONÓMICOS.
6.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG DE APOIO AO PROGRAMA “PREESCOLAR NA
CASA”.
7.- MOCIÓNS.
8.- 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.

Antes de entrar no primeiro punto da orde do día, o Sr. alcalde da conta de que
excusou a súa asistencia o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó.
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A continuación pásanse a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na
convocatoria, que son os seguintes:

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 27.10.2011 E 24.11.2011.

O Sr. alcalde sinala que este primeiro punto da orde do día refírese á aprobación das
actas correspondentes ás sesións ordinarias de 27 de outubro e 24 de novembro de
2011.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que ten que dicir algo, aínda que lle
fastidia polas datas nas que estamos. Explica que na acta do 24 de novembro, na
páxina 63, se recolle o dito polo Sr. alcalde de que “o grupo de goberno non pagou o
imposto revolucionario”. Di o Sr. Guerra que vendo que o Sr. alcalde é un tipo elegante,
o que lle gostaría ao Partido Popular é que pedira disculpas e retirara esas palabras.

O Sr. alcalde dille ao Sr. Guerra que entende que lle molesten esas palabras, pero que
a él tamén lle molestaron determinadas actitudes que motivaron esa expresión e non
houbou cambio nesas actitudes. O Sr. alcalde di que tamén a él lle sorprende que
dende o PP non fagan autocrítica, engadindo que formalmente utilizou esa expresión,
polo que non a pode retirar da acta.

O Sr. Guerra opina que o Sr. alcalde está a tempo de pedir disculpas.

O Sr. alcalde explica que o que di o Sr. Guerra non é unha cuestión da acta.

O Sr. Guerra opina que esa expresión do Sr. alcalde foi desafortunada.

O Sr. alcalde considera que tamén foi desafortunado o comportamento do PP.

O portavoz do PP, Sr. Guerra, anuncia que ante esta situación todos os membros do
seu grupo van a abandonar a sesión plenaria que se está a celebrar.
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Sendo as vinte horas e cinco minutos abandonan o Salón de Plenos todos os
concelleiros do Partido Popular: D. José Manuel Guerra Calvelo, D.ª María de las
Mercedes Souto Abeijón, D. José Antonio Patiño Amboaje, D.ª Carmen Isabel Leborán
Guldrís, D. José Albino Vázquez Pallas e D. Jesús Eloy Gesto Beiroa.

Acta da sesión ordinaria do día 27 de outubro de 2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 27/10/11.

Non habendo observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por
unanimidade dos presentes, a acta do 27/10/2011.

Acta da sesión ordinaria do día 24 de novembro de 2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 24/11/2011.

Non habendo observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por
unanimidade dos presentes, a acta do 24/11/2011.

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 855/11 Á 941/11).
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 21 de novembro ata o 23
de decembro de 2011, que comprenden os números 855 ao 941, indicando o Sr.
alcalde 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.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE

SOBRE A PROPOSTA DE

COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO ALCALDE DO CONCELLO DE TEO,
SR. MARTIÑO NORIEGA SÁNCHEZ.
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.
A Sra. Lemus da conta da moción de 17/12/2011 (rex. entrada nº 11.858), que se
recolle continuación.
“Uxía Lemus de la Iglesia, concelleira do Grupo Mixto municipal polo PSdeG-PSOE, en
base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida
resultar de aplicación, presenta esta MOCIÓN, PROPOSTA DE COMPARENCIA
DIANTE DO PLENO DO ALCALDE DO CONCELLO DE TEO, SR. MARTIÑO
NORIEGA SÁNCHEZ, ao obxecto de ser incluída na orde do día do Pleno ordinario e
debatida no mesmo, en base aos motivos e consideracións expresadas na seguinte:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tanto a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, como a Lei
5/1997, de 22 de xullo, da administración local de Galicia recollen, nos seus artigos
22.2 e 64.2, respectivamente, que entre as competencias do Pleno está a de controlar
e fiscalizar aos órganos de goberno.
No Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, sinala os medios
para o exercizo deste control e fiscalización, entre os que inclúe o requerimento de
presencia e información dos membros corporativos que ostenten delegacións (artigos
105.1 e 105.2).
Nas últimas semanas apareceron unha serie de novas nos medios de
sobre o futuro de diferentes proxectos de gran interese para o Concello
consecuencia da aparición do proxecto de Lei dos presupostos xerais de
ano 2012, e as emendas ao mesmo presentadas polos grupos de
Parlamento de Galicia.

comunicación
de Teo, como
Galicia para o
oposición no

Así, tanto a Consellería de Sanidade como a de Traballo e Benestar non inclúen dentro
das súas perspectivas futuras, a construción do centro de saúde na Ramallosa, o centro
de día e vivendas sociais en Campos de Mirabel ou a escola infantil en Cacheiras.
Parecería lóxico que esta proposta solicitase a comparecencia
responsable da área de Urbanismo, Vivenda e Infraestructuras.

do

Concelleiro

Pero tanto o feito de que sexan temas de especial relevancia para o futuro do Concello
de Teo como que, en segundo lugar, foi o Alcalde, o que asumíu a súa responsabilidade
nas xestións coa Xunta de Galicia sobre este tema nas novas aparecidas na prensa
destes días, conduce a que esta proposta de comparecencia sexa para o Alcalde do
Concello de Teo, como máximo responsable da xestión municipal.
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Esta comparecencia do Sr. Alcalde poderá proporcionar elementos para que os
representantes públicos plantexen as súas cuestións e opinións en temas que cremos
deben ser obxeto dun debate no máximo órgano colexiado da Corporación.
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO
1.- A comparecencia do Alcalde de Teo, D. Martiño Noriega Sánchez, diante do Pleno
para dar conta das xestión realizadas a cabo polo seu Goberno, en relación coas
infraestructuras seguintes:
- Centro de saúde da Ramallosa.
- Centro de dia e vivendas de protección en Campos de Mirabel.
- Escola infantil en Cacheiras.
TEO, 17 de decembro de 2011
UXIA LEMUS DE LA IGLESIA”

A Sra. Lemus explica que a través desta moción o único que se busca é unha
comparecencia do Sr. alcalde para explicar as xestións realizadas nos asuntos
incluídos na mesma.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o Sr. alcalde explica que analizando o tema
da comparecencia dende un punto de vista meramente formal, hai que sinalar que, en
principio, esta está reservada para os delegados de áreas, engadindo que este debate
xa se tivera na lexislatura anterior. Salienta que en todo caso e pese a iso non se vai a
impedir que o asunto saia adiante, aínda que formalmente non se debería falar de
comparecencia. Remata o Sr. alcalde salientando que tal aclaración a fai a efectos de
telo en conta para o inclusión do asunto na orde do día do vindeiro pleno cun nome
diferente ao de comparecencia, sen afectar ao espíritu da mesma.

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 (9 BNG e 1 grupo mixto), acorda que o Sr. alcalde de
Teo, D. Martiño Noriega Sánchez, compareza diante do Pleno para dar conta das
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xestión realizadas a cabo polo seu Goberno, en relación coas infraestructuras
seguintes:
- Centro de saúde da Ramallosa.
- Centro de dia e vivendas de protección en Campos de Mirabel.
- Escola infantil en Cacheiras.

4.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A DERROGACIÓN DA ORDE
DA CONSELLERÍA DE SANIDADE DA XUNTA DE GALICIA, QUE LIMITA O
DEREITO Á ATENCIÓN SANITARIA PÚBLICA E A INMEDIATA RESTITUCIÓN
DESTE DEREITO UNIVERSAL.
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.

A Sra. Lemus da conta da moción de 17/12/2011 (rex. entrada nº 11.857), que se
recolle continuación.
“Uxía Lemus de la Iglesia, concelleira do Grupo Mixto municipal polo PSdeG-PSOE, en
base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida
resultar de aplicación, presenta esta MOCIÓN, SOBRE A DERROGACIÓN DA ORDE
DA CONSELLERÍA DE SANIDADE DA XUNTA DE GALICIA, QUE LIMITA O
DEREITO Á ATENCIÓN SANITARIA PÚBLICA E A INMEDIATA RESTITUCIÓN
DESTE DEREITO UNIVERSAL, ao obxecto de ser incluída na orde do día do Pleno
ordinario e debatida no mesmo, en base aos motivos e consideracións expresadas na
seguinte:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O consenso suscitado na Constitución Española de 1978 sentou as bases do noso
estado social, democrático e de dereito, asignándolle aos poderes públicos a obriga de
promover a igualdade real e efectiva das persoas e grupos sociais que conforman a
nosa sociedade.
A conquista social do dereito ao acceso universal a unha sanidade pública e de calidade,
é un elemento clave de igualdade de oportunidades, un referente do desenvolvemento
do estado de benestar, e un exercicio de xustiza social.
Un dereito sustentado no financiamento público, vía impostos, que permite redistribuír
a riqueza da sociedade para evitar que razóns socioeconómicas, impidan a atención
sanitaria das persoas, tales como a renda, a situación de desemprego ou a pertenza a
un determinado grupo social ou colectivo.
Este é o e principio que fundamenta a lexitimidade social do financiamento público da
sanidade.
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Pois, certamente, todos e todas aceptamos de bo grao, que se destine unha parte
importante dos nosos impostos a garantir o sistema publico de saúde, na confianza de
utilizalo o menos posible, pero de dispoñer del cando o precisemos.
Por tanto, a sanidade é un servizo público destinado a enfrontarse coas necesidades
humanas de saúde, sen obter un lucro a cambio. Trátase de manter un sistema
sanitario, que ten como obxectivo principal a mellora da saúde das persoas, mediante
un financiamento solidario, baseado na reciprocidade.
Non se trata, pois, dun servizo público calquera, xa que os avances científicos para
lograr melloras no ámbito sa saúde do conxunto da poboación, esixen cuantiosas
inversións con beneficios que se retrasan no tempo. E onde os riscos destas inversións,
precisan ser compartidos pola sociedade, no seu conxunto, e incluso por máis dunha
xeración.
Queda lonxe a Lei de 14 de decembro de 1942, que creou o seguro obrigatorio de
enfermidade co obxectivo de dar protección sanitaria aos traballadores e ás súas
familias.
Corenta e catro anos despois, a Lei 14/1986, de 25 de abril, Xeral de Sanidade, no seu
artigo 1.2, consagrou o dereito á saúde e á atención sanitaria, en base ao concepto de
cidadanía e non de afiliación e alta no Sistema de Seguridade Social. Etsa Lei establece
que son titulares deste dereito á protección da saúde e á atención sanitaria, todos/as
os/as españois e estranxeiros que teñan establecida a súa residencia no territorio
español.
Así, a atención sanitaria deixou de ser unha prestación contributiva do Sistema de
Seguridade Social, para converterse nun dereito da cidadanía, con recoñecemento
administrativo deste dereito, e con carácter individual e propio.
Posteriormente, normas estatais e autonómicas completaron progresivamente o
proceso de universalización da sanidade pública en España.
Como foi o R.D. 1088/1989, de 8 de setembro, que permitiu o acceso á atención
sanitaria pública da cidadanía sen capacidade para efectuar as cotizacións á Seguridade
Social: No seu artigo primeiro recoñecía as prestacións ás/aos españois que teñan
establecida a súa residencia en España e carezan de recursos económicos suficientes.
E, por certo, recoñecendo que son as CCAA as que teñen a obriga de prestar dita
atención, dado que teñen as competencias exclusivas nesta materia.
Ou o caso do R.D. 63/1995, de 20 de xaneiro, sobre ordenación de prestacións
sanitarias do Sistema Nacional de Saúde que recoñece textualmente: “A) La
universalidad del derecho a la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la
salud. B) ...la garantía de la igualdad sustancial de toda la población en cuanto a las
prestaciones sanitarias y a la inexistencia de cualquier tipo de discriminación en el
acceso, administración y régimen de prestación de los servicios sanitarios.”
Mención destacada merece a Lei 49/1998 de 30 de decembro, de Presupostos Xerais do
Estado para 1999, que, aplicando as recomendacións do Pacto de Toledo, desvincula
totalmente as fontes de financiamento da Sanidade, das da Seguridade social.

-8-

Así, o financiamento da sanidade pública en España, xa non procede exclusivamente
das cotizacións sociais, se non que ten unha orixe tributaria, é dicir provén dos
impostos xerais como o IRPF, IS, IP, IVA, e outros, e dos impostos especiais como os
hidrocarburos, no tramo autonómico e estatal, tabacos, alcohol e demais.
De tal maneira que, no Estado Español, o titular do dereito á atención sanitaria é a
cidadanía polo feito de selo. Non sendo requisito a afiliación á Seguridade Social, dado
que todos e todas contribuímos ó financiamento da sanidade, co pago dos impostos
xerais e especiais.
A lei orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros
en España e a súa integración social, permite o acceso á asistencia sanitaria aos/ás
extranxeiras.
Pola Orden de 13 de novembro de 1989, de desenrolo do R.D. 1088/1989, queda
establecido que lle corresponde o órgano competente da Comunidade Autónoma na
prestación sanitaria cubrir ditas asistencias.
Pero, lamentablemente, a pesar da ampla normativa, o Goberno da Xunta de Galicia
presidido polo Sr. Feijoo, acaba de tomar unha decisión política que perxudica
gravemente aos intereses e dereitos sanitarios da cidadanía galega.
Trátase da publicación dunha Orde da Consellería de Sanidade do 5 de setembro do
2011, que racha con todo o camiño percorrido na consecución dunha atención sanitaria
universal e de calidade.
Con esta Orde, o actual Goberno da Xunta, provoca un retroceso na accesibilidade aos
dereitos sanitarios da poboación galega, que nos retrotrae ao ano 42.
Fai unha interpretación antiga e desfasada dos dereitos cidadás, volvendo a falar de
“beneficiarios” e requisitos de alta na SS para poder ter atención sanitaria, vulnerando
o dereito fundamental á protección da saúde, precisamente das persoas e colectivos
con maior estado de necesidade.
Así, retrocedendo 69 anos, a Consellería de Sanidade, pretende impedir que a cidadanía
galega faga uso dos seus dereitos sanitarios, xa consolidados, esquecendo que todos e
todas somos titulares de ese dereito polo feito de ser cidadás galegos, tal como
recoñece a lexislación vixente.
Tenta vincular o recoñecemento da asistencia sanitaria a unha serie de circunstancias,
como ter antigüidade de residencia de 183 días, estar de alta na SS, ou ter cotizado no
último ano, establecendo distintas categorías de persoas, con “dereitos de asistencia”
de dous anos, ou de tres anos, segundo o caso.
Atrévese a tomar a decisión política, de suprimir á atención sanitaria gratuíta ós
parados que rematan a prestación de desemprego, ós inmigrantes e as persoas sen
recursos, que no protocolo de aplicación da Orde, son clasificados como “privados” e se
lles fai asinar un compromiso de pago da asistencia realizada.
E mesmo esixe unha multitude de requisitos e trabas, non superables nun prazo inferior
a 3 ou 6 meses, para volver a recuperar o dereito de recibir a atención de todos os
servizos sanitarios.

-9-

Vemos, pois, como baixo o pretexto dunha falsa eficiencia dos recursos sanitarios, o
Goberno da Xunta pretende que os galegos e as galegas perdamos un dereito que
noutras comunidades autónomas, se recoñece de xeito automático, vulnerando así a
equidade e a igualdade.
Unha agresión á nosa cidadanía, sen parangón na historia de Galicia, deturpando a
protección dos máis febles e vulnerables, reducindo a súa atención sanitaria ás
urxencias.
Unha decisión política que non foi comunicada aos usuarios e usuarias da sanidade
galega, que se atoparon, de repente, con cartillas sanitarias que non servían e
impedían o acceso aos produtos farmacéuticos nas oficinas de farmacia, cuestión
especialmente grave e desapiadada, no contexto da actual crise económica que afecta
a milleiros de galegos e galegas.
Desta maneira a nosa comunidade converteuse na primeira comunidade de España en
publicar unha orde que significa un recorte substancial dos dereitos dos cidadáns en
canto a asistencia sanitaria.
Por iso, hoxe máis que nunca debemos protexer o sistema público de saúde universal e
de calidade, construído entre todos con grande esforzo durante décadas, e preservalo
para as vindeiras xeracións, como un dereito cidadá, e como o mellor legado de
solidariedade e xustiza social.
Pois, se consentíramos que mudase o obxectivo principal da sanidade de mellora da
saúde das persoas, trocándose nunha mera operación comercial, acabaríamos perdendo
todos e todas, e o custo sería insoportable para o conxunto da sociedade.
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO:
O Pleno do Concello de Teo insta á Xunta de Galicia a:
1.- Derrogar a Orde do 5 de setembro e o seu protocolo de aplicación, na que a
Consellería de Sanidade toma a decisión política de privar ás persoas sen recursos,
parados de longa duración e inmigrantes, do uso do dereito de protección da saúde e á
atención sanitaria, rachando co principio de equidade e universalidade e impedíndolle a
utilización dos servizos sanitarios do Sistema Público de Saúde de Galicia, nas mesmas
condicións que a restante cidadanía galega.
2.- Repoñer de oficio de xeito inmediato, o dereito á protección da saúde e á atención
sanitaria, a aquelas persoas afectadas pola citada Orde e se lles de comunicación, para
que recuperen o dereito que lles fora deturpado e poidan facer uso do mesmo en
concordancia co recollido na Constitución e a Lei xeral de sanidade.
Teo, 17 de decembro de 2011
UXÍA LEMUS DE LA IGLESIA”

A Sra. Lemus di que este tema, tanto na moción do PSdeG-PSOE como na do BNG,
comparte o mesmo espíritu, xa que se trata de defender a sanidade como a entenden,
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como servizo público, destinado a afrontar necesidades humanas, sen obter un lucro,
fronte a visión economicista que dende a Xunta de Galicia do PP teñen deste tipo de
servizo público.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro
de servizos de benestar social e igualdade, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

O Sr. Iglesias anuncia o apoio do BNG á moción. Explica que a moción non se
consensuou entre o BNG e o PSOE porque parten dunha análise diferente, aínda que
se trata dunha cuestión de suficiente calado como para que dende o BNG apoien a
moción do PSOE. Explica o Sr. Iglesias que a Lei Xeral de sanidade recolle o acceso
universal á saúde, non a gratuidade dese acceso, existindo dúas vías de acceso á
sanidade pública gratuita, que é estar nalgún dos réximes da seguridade social, ou en
situación asimilada á alta, ou non ter recursos económicos suficientes, e dicir ter unha
renda inferior ao salario mínimo interprofesional, exitindo unha terceira vía para as
persoas que rematan un traballo e non teñen dereito á prestación ou subsidio. Esta
última situación tradicionalmente se consideraba asimilada á alta para a prestación
sanitaria, aínda que dende o 2005 non é así, e esas persoas pasan a ser englobadas
no que é a sanidade para persoas sen recursos. Explica o Sr. Iglesias que a
competencia para recoñecer o dereito á asistencia sanitaria é das Comunidades
Autónomas, polo que estas teñen todo o dereito a ditar as ordes que regulen o
recoñecemento dese dereito. Salienta que o problema é que se cambiou o proceso de
recoñecemento sen avisar aos beneficiarios, dando lugar polo tanto a unha situación de
desprotección nun dereito tan importante como a sanidade. Explica o Sr. Iglesias que
por iso na moción do BNG, que sinala xa queda defendida con esta intervención, non
se pide a retirada do acordo senón do protocolo que o desenvolve, ao ser este o que
está causando esta situación de confusión e desatención, porque ata ese momento o
Sergas seguía prestando a asistencia sanitaria, sendo dende o momento en que se
comunica o protocolo que desenvolve a Orde, cando se deixa de facer esa prestación,
quedando as persoas cunha prestación que se chama de urxencia ou emerxencia.
Opina o Sr. Iglesias que se trata dun problema social gordo e que ademais é posible
que se amplie a Madrid, se a conselleira, Sra. Farjas, se vai como ministra.
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A Sra. Lemus explica que, aínda estando de acordo co análise do Sr. Iglesias, quere
aclarar que dende o PSdeG-PSOE piden a retirada da orde por considerar que é, como
dixo o anterior secretario xeral de sanidade, totalmente ilegal a existencia dun período
de latencia entre que un se empadrona e ten dereito á asistencia sanitaria, e tamén
piden a retirada porque o propio Consello Económico e Social de Galicia, presidido pola
Sra. Corina Porro, sinalou que esta normativa “implica un alonxamento da sanidade ou
asistencia sanitaria como dereito básico universal e entra en contradicción coa Lei
Xeral de Saude Pública”, que entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2012. Remata a Sra.
Lemus agradecendo o apoio do BNG e sinalando que tamén ela apoiará a moción do
BNG.

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 (9 BNG e 1 grupo mixto), acorda instar á Xunta de
Galicia a:
1.- Derrogar a Orde do 5 de setembro e o seu protocolo de aplicación, na que a
Consellería de Sanidade toma a decisión política de privar ás persoas sen
recursos, parados de longa duración e inmigrantes, do uso do dereito de
protección da saúde e á atención sanitaria, rachando co principio de equidade e
universalidade e impedíndolle a utilización dos servizos sanitarios do Sistema
Público de Saúde de Galicia, nas mesmas condicións que a restante cidadanía
galega.

2.- Repoñer de oficio de xeito inmediato, o dereito á protección da saúde e á
atención sanitaria, a aquelas persoas afectadas pola citada Orde e se lles de
comunicación, para que recuperen o dereito que lles fora deturpado e poidan
facer uso do mesmo en concordancia co recollido na Constitución e a Lei xeral
de sanidade.
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5.- DITAME DA MOCION DO BNG SOBRE A ANULACIÓN DA TARXETA
SANITARIA ÁS PERSOAS DESEMPREGADAS E PERSOAS SEN RECURSOS
ECONÓMICOS.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de servizos de benestar social e igualdade,
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

O Sr. Iglesias da conta da moción do BNG de 30/11/2011 (rex. entrada nº 11.926, de
21/12/2011) que se recolle a continuación.

“MOCIÓN SOBRE A ANULACIÓN DA TARXETA SANITARIA ÁS PERSOAS
DESEMPREGADAS E PERSOAS SEN RECURSOS ECONÓMICOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O día 9 de setembro de 2011 a Consellaría de Sanidade da Xunta de Galiza publicou no Diario
Oficial unha orde na que regula o dereito de acceso á asistencia sanitaria para as persoas sen
recursos económicos suficientes e para as persoas desempregadas. Posteriormente remitiu aos
centros de saúde un Protocolo de traballo para a posta en marcha da devandita Orde. Neste
protocolo indícase: “Dende a entrada en vigor da Orde as persoas sen recursos que soliciten
teñen dereito á atención de urxencias e emerxencias, polo que, ante á solicitude dunha atención
urxente é necesario dar unha alta rápida no aplicativo con documentación acreditativa
"PRIVADO", previa busca do cidadán na aplicación, sempre se lles entregará o modelo de
compromiso de pago para que o asinen, escribindo a man (mentres non estea preparado o
modelo na aplicación) o seguinte texto: Persoas sen recursos económicos suficientes en
tramitación. Só asistencia urxencia/emerxencia.”
Segundo se indica no texto literal reproducido, as persoas afectadas só teñen dereito, previo
compromiso de pago, á atención de urxencias e emerxencias, é dicir , perden o dereito á sanidade
pública universal, fican sen médico/a de cabeceira, sen probas diagnósticas nin especialistas, non
teñen, en definitiva, asistencia sanitaria completa. Estas persoas quedan tamén sen a asistencia
farmacéutica até que volvan a ter todos os papeis en regra para volver estar de alta.
O proceso de clasificación das persoas afectadas nunha nova categoría non pode conlevar a
desactivación dos seus dereitos sanitarios e menos sen recibir información por parte do Goberno
galego do que está a suceder.
Todas as persoas afectadas terán a obriga de solicitar unha tarxeta de persoas sen recursos mais
esa solicitude pode tardar en aprobarse entre oito e dez meses, polo que durante todo ese tempo
permanecerán sen asistencia gratuíta
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Esta orde está totalmente inxustificada, é inhumana e desoladora, xa que vulnera os dereitos
básicos da cidadanía e rompe os principios de universalidade e equidade da Sanidade Pública. O
goberno do PP na Xunta de Galiza está a levar adiante unha serie de medidas que pretenden a
privatización e o desmantelamento da sanidade pública no noso país como demostra a redución
de persoal sanitario mediante a non cobertura de baixas e xubilacións, a redución de consultas e
actividade nos quirófanos na quenda de tarde, o incremento dos concertos privados, a entrada de
capital privado no financiamento dos novos hospitais ou o recorte de 237 millóns de euros no
orzamento da sanidade pública.
Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza a
1. Retirar de xeito inmediato o Protocolo que desenvolve a Orde de 5 de setembro de 2011
publicada no DOG do 9 de setembro.
2. Restituír todos os dereitos das persoas que foron prexudicadas polo mencionado Protocolo
reactivando as tarxetas anuladas.
3. Evitar que os cambios burocráticos que se deban realizar repercutan no exercicio dos
dereitos sanitarios da poboación galega.
Teo, 30 de novembro de 2011”
O Sr. Iglesias di que xa se procedu á defensa da moción no punto anterior, polo que,
agás que a Sra. Lemus queira intervir, se podería xa someter a votación.

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dos turnos de
intervención.
Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación,
por unanimidade dos presentes (9 BNG e 1 grupo mixto), acorda instar á Xunta
de Galicia a:
1.- Retirar de xeito inmediato o Protocolo que desenvolve a Orde de 5 de
setembro de 2011 publicada no DOG do 9 de setembro.
2.- Restituír todos os dereitos das persoas que foron prexudicadas polo
mencionado Protocolo reactivando as tarxetas anuladas.
3.- Evitar que os cambios burocráticos que se deban realizar repercutan no
exercicio dos dereitos sanitarios da poboación galega.
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6.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG DE APOIO AO PROGRAMA “PREESCOLAR NA
CASA”.
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de educación, D.ª María Carmen Álvarez
Garea.
A Sra. Álvarez da conta da moción do BNG de 20/12/2011 (rex. entrada nº 11.925, de
21/12/2011) que se recolle a continuación.

“MOCIÓN DE APOIO AO PROGRAMA PREESCOLAR NA CASA

Preescolar na Casa naceu no ano 1977 promovida por Cáritas de Galicia, a partir da idea inicial de
Antonio Gandoy, coa pretensión de dar resposta ás necesidades e carencias da educación
preescolar no medio rural onde, debido á dispersión xeográfica e a falla de prazas escolares
moitos nenos e nenas non podían acudir aos centros de ensino. O número de familias que teñen
participado nestes máis de trinta anos de vida sitúase en torno ás 30.000. Ó longo do tempo o seu
obxectivo foi evolucionando, pero sempre desde a perspectiva de facer chegar ás familias unha
serie de accións que lles permitan atender debidamente as necesidades educativas dos seus fillos
e fillas.
Nestes anos Preescolar na Casa ten contribuído a configurar a historia recente deste país
en materia de educación a través dun modelo de intervención pioneiro, orixinal, preventivo,
vertebrador do territorio e referente en canto á implicación das familias na educación dos seus
fillos e fillas. Este modelo educativo caracterízase:
• Pola defensa e promoción dos dereitos dos nenos, da igualdade e do respecto entre as
persoas, da comunicación e a non violencia como medio de resolución dos conflitos.
• Pola Innovación, dinamismo e anticipación:
• Comezou a traballar no ciclo 0-3, cando aínda a lexislación educativa non o tiña
recoñecido.
• Anticipouse á Recomendación Rec (2006/19) do Comité de Ministros aos Estados
Membros da Unión Europea sobre políticas de apoio á parentalidade positiva,
ofrecendo servizos de apoio ás familias.
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• Introduce novas dinámicas e actividades (traballo en maternidades, centros
educativos), para dar resposta ás necesidades sociais e familiares que van
xurdindo.
•

Pola intervención de proximidade, solidaria e integradora, achegándose directamente
aos lugares onde habitan nenos e familias, dando prioridade aos sectores da poboación
menos favorecidos, e integrando a poboación de niveis culturais e económicos diferentes.

• Polo fomento da lingua e a cultura galega desde os inicios e ata a actualidade como
forma de dar valor e prestixiar o propio.
• Polo carácter comunitario e expansivo: todas as actividades teñen como obxectivo influír
na comunidade, partir da súa realidade e avanzar no seu desenvolvemento, resaltando o
valor do colectivo fronte ao individualismo.
• Polo traballo en rede interna e externa: co obxecto de aproveitar e facer rendibles os
recursos da comunidade.
• Pola preocupación por ofrecer servizos de calidade que aporten valor á sociedade.
Preescolar na Casa non é unha escola infantil, é un modelo educativo con diferentes
propostas e un referente en educación infantil familiar para o resto do Estado e para Europa. É un
referente, sobre todo despois de que a Comunidade Europea apostara pola parentalidade positiva
como unha das mellores vías de futuro para unha sociedade educada. É un referente despois de
que gobernos europeos dos países máis avanzados, como o de Inglaterra, veñan de crear un
servizo educativo para pais e nais con fillos de 0 a 5 anos. É un referente despois de que
comunidades como Baleares e Castela- A Mancha veñan de poñer en marcha iniciativas similares.
Desde as súas orixes ata a actualidade o desenvolvemento do programa foi posible grazas
o apoio continuado da Administración pública. Este apoio tivo o respaldo, en varias ocasións, do
Parlamento de Galicia. A carencia deste respaldo e os drásticos recortes nas achegas económicas
da Xunta de Galicia faN perigar a continuidade de Preescolar na Casa, un proxecto 100% galego.
Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza para que manteña as axudas económicas que garantan a continuidade
de Preescolar na casa.
Teo, 20 de decembro de 2011”
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A Sra. Garea di que Preescolar na casa adiantouse en moitas ocasións ao seu tempo,
traballou con esta etapa educativa cando aínda a etapa 0-3 non estaba recoñecida
oficialmente como tal, emite dende o ano 86 un programa educativo para pais e nais,
dende 1990 puxo en marcha, cunha subvención do Ministerio de Asuntos Sociais, un
programa específico de atención ás familias, etc. Salienta a Sra. Garea que o de
Preescolar na casa é un proxecto cen por cen galego con máis de 36 anos que incluso
se anticipou á Recomendación 2006/19 do Comité de Ministros aos Estados Membros
da Unión Europea sobre políticas de apoio á parentalidade positiva, ofrecendo servizos
de apoio ás familias. En canto ás medidas de conciliación ten dado probas claras de
calidade e eficacia. A Sra. Garea di que lle gostaría referirse á intervención da
conselleira de traballo, D.ª Beatriz Mato, como xustificación deste tema. Explica a Sra.
Garea que a Sra. Mato agradeceu os servizos prestados e di que a súa consellería
aposta por outro proxecto educativo que son as “galiñas azuis”, parecendo que para a
conselleira certos modelos educativos non existen. Opina a concelleira do BNG que
habería que dicirlle á conselleira que Preescolar na casa non é unha escola infantil,
nunca foi unha galiescola nin será nunca unha galiña azul. Opina que o programa é un
referente en educación infantil para o resto do Estado e para Europa, acabando de
descubrirse en Inglaterra o que en Galiza xa se leva 30 anos facendo. Opina a Sra.
Garea que é importante recalcar que a Consellería que está prescindindo de
Preescolar na casa é a mesma que requería en moitas ocasións a súa presenza en
foros nacionais e internacionais e a mesma que lle encargou poñer en marcha o
espacio das familias. Explica a concelleira do BNG que Preescolar na casa ten unha
revista educativa cunha tirada de 4.500 exemplares, que leva a cabo 5 programas de
radio, un deles na galega, un programa de television, dende fai más de 20 anos, etc.
Salienta que a Consellería acaba de retirar case toda a subvención e que en Teo
existía un aula de Preescolar na casa cunha mestra afectada polo ERE, polo que
desapareceu. Remata a Sra. Garea sinalando que ao BNG lle gostaría que continuara
o programa, porque aínda que se trata dunha época de recortes, quizais non sexa este
o ámbito axeitado para facelos.

Aberta a primeira quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus,
di que sinte que non se atopen todos os concelleiros porque se trata dun tema no que
un acordo unánime sería importante. Explica que a principios de decembro, se asinou
un convenio co antiguo Misterio de Sanidade, para aguantar polo menos o 2012, pero
que hai que entender que este programa esta finiquitado polo PP. Remata a Sra.
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Lemus sinalando que lle chama a tención que en todos os concellos se está producindo
o apoio do PP, a diferenza do que ocorre no ambito autonómico e no ámbito estatal.

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 (9 BNG e 1 grupo mixto), acorda instar á Xunta de
Galiza para que manteña as axudas económicas que garantan a continuidade de
Preescolar na casa.

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, sen que se presente ningunha polos
grupos municipais.

8º.- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO.
A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas:

1.- Pregunta a Sra. Lemus cando se van a presentar os orzamentos.

O Sr. alcalde sinala que hai vontade de incluilos no pleno de xaneiro. Explica que o
tema está avanzado, pero que para este pleno estaba moi xusto dende o punto de vista
da entrega de documentación á oposición con máis tempo, tendo en conta ademais
que tamén se ten que aprobar o plan de saneamento.

2.- Di a Sra. Lemus que lle gostaría transmitir as queixas que tivo dos pais e familiares
en relación coa festa celebrada na Ramallosa das tres escolas infantís municipais,
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relacionadas con que estivo un pouco mal organizado, comezando unha hora despois,
e que pasaron frio.

O Sr. Iglesias salienta que era a primeira vez que se xuntaban a tres escolas e non
existía unha visión clara de canta xente ia a ir, pero que non se comenzou unha hora
máis tarde, xa que se quedou as catro e media e as catro e corenta e cinco minutos
abríronse as portas. Sinala que outra cousa é que intentar poñer en fila a vinte nenos
de tres anos leva o seu tempo, podendo pensarse que dez minutos é moito, pero en
todo caso antes resultaba imposible. Explica o Sr. Iglesias que cando el chegou, en
torno ás catro horas e corenta ou corenta e cinco minutos, os nenos xa estaban no
escenario, tardándose dez minutos mais en intentar que non se escaparan,
comezándose a partir de aí. Salienta que é importante que as tres escolas teñan unha
unicidade en canto ás actividades que fan, que é importante que o persoal das tres
escolas colaboren e teña actividades conxuntas, e que é importante que non se fagan
soamente actividades dentro do recinto infantil de cada unha das escolas, porque
ademais nas escolas non hai a mesma capacidade para facer cousas, de xeito que
nunha delas se poden facer, noutra dificilmente e noutra resulta imposible. Remata o
Sr. Iglesias sinalando que en todo caso, na próxima convocatoria, a final de curso,
intentarase mellorar.

Non habendo máis rogos ou preguntas, toma a palabra o Sr. alcalde quen lle desexa
unha boa entrada no ano 2012 a todos os membros da Corporación e ao público
asistente.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte horas e trinta 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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