A C T A 1/2012
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 26 XANEIRO DE 2012 –

Na Casa do Concello, a vinte e seis de xaneiro de dous mil doce, 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 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
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
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 DA ACTA DA SESIÓN DO 29.12.2011.
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 942/11 Á 984/11, E DA
1/12 Á 33/12).
3.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE ESTABILIDADE
ORZAMENTARIA VENCELLADO Á PRÓRROGA DO ORZAMENTO 2011 A 2012.
4.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA A SUPRESIÓN DAS GARDAS DE
FARMACIA.
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DELEGACIÓN NA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA DA FACULTADE PARA ESTABLECER ACORDOS E
CONVENIOS COA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DO ESTADO EN MATERIA DE
COLABORACIÓN E INSPECCIÓN EN RELACIÓN CO IBI.
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE
SANEAMENTO ECONÓMICO-FINANCIEIRO 2012-2017.
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO ORZAMENTO
XERAL DO EXERCICIO ECONÓMICO 2012 E DO CADRO DE PERSOAL 2012.
8.- DACIÓN DE CONTA DO SR. ALCALDE SOBRE AS XESTIÓNS REALIZADAS EN
RELACIÓN COAS INFRAESTRUTURAS DO CENTRO DE SAÚDE DA RAMALLOSA,
O CENTRO DE VIVENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN CAMPOS DE MIRABEL
E A ESCOLA INFANTIL DE CACHEIRAS.
9.- MOCIÓNS.
10.- ROGOS E PREGUNTAS.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do
Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto.
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Antes de entrar nos asuntos da orde do día, o Sr. alcalde da conta do escrito
presentado agora polo PP, solicitando un minuto de silencio en honra de D. Manuel
Fraga e D. Isaac Díaz Pardo. O Sr. alcalde sinala que, tendo en conta a forma de
plantexalo, non procede a pesar de que lle toca persoalmente. Salienta que
determinadas cousas non debían ter caracter partidista e conclúe reiterando que,
dende o máximo respeto ás persoas falecidas e aos seus familiares, entende que non
procede.

A continuación pásase a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na
convocatoria, que son os seguintes:

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 29.12.2011.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 29/12/11.

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

Sendo as vinte horas e cinco minutos, sae do Salón de plenos a concelleira do BNG,
D.ª Mª Carme Hermida Gulías.

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 942/11 Á 984/11, E DA
1/12 Á 33/12).
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 26 de decembro ata o 31
de decembro de 2011, que comprenden os números 942 ao 984, e dende o día 1 de
xaneiro ata o 20 de xaneiro, que comprenden, os números 1 a 33, 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.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE ESTABILIDADE
ORZAMENTARIA VENCELLADO Á PRÓRROGA DO ORZAMENTO 2011 A 2012.
O Sr. alcalde da conta do informe de Intervención “sobre estabilidade orzamentaria
vencellado á prorroga para o exercicio orzamentario de 2012 do orzamento xeral do
concello de Teo correspondente ao exercicio 2011”, de 17/01/2012, 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.- DICTAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA A SUPRESIÓN DAS GARDAS DE
FARMACIA.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e
igualdade, D. Xose Ignacio Iglesias Villar.

O Sr. Iglesias da conta da moción do BNG de 18/01/2012 (rex. entrada nº 359, de
19/01/2012) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de benestar social e igualdade de 23/01/2012.

“MOCIÓN CONTRA A SUPRESIÓN
DAS GARDAS DE FARMACIA
Cos únicos votos do Partido Popular, o Parlamento galego aprobou a Lei de Acompañamento dos
Orzamentos da Xunta de Galiza para 2012 cunha modificación da Lei de Ordenación
Farmacéutica que permite eliminar as gardas nocturnas das oficinas de farmacia en determinadas
circunstancias; entre outras, cando non existe un Punto de Atención Continuada (PAC) no
concello ao que dá servizo a Farmacia.
O BNG votou en contra desta medida de recorte sanitario ao considerar que as Farmacias dan un
servizo complementario das prestacións dos centros sanitarios. Non se limitan a dispensar unha
prescrición médica porque ademais informan e aconsellan á persoa que adquire a medicación.
Unha función especialmente importante cando non se pode acceder a un servizo médico. A garda
nocturna de farmacia nun concello onde non hai PAC pode solucionar unha urxencia menor ou
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aconsellar unha derivación adecuada, evitando a demanda de recursos especializados cando non
son necesarios ou a automedicación.
Os únicos argumentos do Goberno galego para este recorte sanitario son económicos e teñen que
ver con garantir un nivel de beneficios que baixou coa posta en marcha de medidas de redución
do gasto farmacéutico. De xeito que, con este medida para paliar o recorte do gasto farmacéutico
no que atinxe ás farmacias, aféctase ao servizo que se lle presta á poboación.
As circunstancias que limitan este servizo como é o caso de concellos onde non existe un PAC,
afecta directamente á poboación rural. Poboación que ten máis dificultades para acceder aos
servizos, tanto pola súa composición demográfica como pola dispersión e a falta de boas
comunicacións.
A realidade da posta en marcha desta medida constata que unha vez máis o Goberno galego do
PP non asume a obriga de garantir á poboación galega uns dereitos, neste caso sanitarios, iguais
e independentemente do lugar de residencia. Así estase a producir a eliminación de gardas
nocturnas de farmacia en numerosos concellos galegos nada máis entrar en vigor a modificación o
1 de xaneiro de 2012.
Este peche, alén de supoñer un trato inxusto e desigual para as persoas que residen nos
concellos afectados, provocará un maior acceso a servizos de urxencias para atender problemas
que se resolvían nas farmacias que agora pechan. Non supón por tanto nin mellor atención ás
persoas afectadas nin tampouco un aforro para as arcas públicas, só unha cesión aos
empresarios das oficinas de farmacia a cambio de nada.
Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1. Instar á Xunta de Galiza a que utilice as súas competencias para que na reorganización que se
realice das gardas nocturnas das Oficinas de Farmacia se garanta o servizo en todos os concellos
galegos.
2. Comunicar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza e ás portavocías dos grupos
parlamentares do Parlamento galego.
Teo, 18 de xaneiro de 2012”
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Aberta a primeira quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus,
amosa a seu apoio á moción, engadindo que agora mesmo, como xa dixo na Comisión
informativa, se está determinando cales son as farmacias que quedan de garda.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e cede a palabra ao concelleiro do seu grupo, D.
José Antonio Patiño Amboage.

O Sr. Patiño sinala que dende o seu grupo están cansos de que se sometan ao Pleno
como mocións as que se perden no parlamento, como ocorre co tema da tarxeta
sanitaria. Explica que despois de facerse un sondeo resulta que non é tanto perxuizo
para os veciños, porque un farmaceutico so pode dispensar sen receta paracetamol e
ibuprofeno. Considera o Sr. Patiño que se se está en Santiago non se vai aos Tilos e
que tal perxuizo non existe. Remata o concelleiro do PP a súa intervención salientando
que algunha farmacia non dispensa nunha semana nin un so medicamento e
anunciando a abstención do seu grupo.

O concelleiro do BNG, Sr. Iglesias, di que as posturas están claras engadindo que o
feito de que nunha semana non se dispense ningún medicamento non quere dicir que
non faga falla, sen esquecer que existen enfermedades crónicas que precisan
medicamentos a determinadas horas.

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus,
e o concelleiro do PP, Sr. Patiño, sinalan que non teñen nada que engadir.

No momento de someterse o asunto a votación, non se atopa no Salón de Plenos a
concelleira do BNG, D.ª Mª Carme Hermida Gulías.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (8 BNG e 1 grupo mixto) e seis abstencións (6 PP), acorda:
1. Instar á Xunta de Galiza a que utilice as súas competencias para que na
reorganización que se realice das gardas nocturnas das Oficinas de Farmacia se
garanta o servizo en todos os concellos galegos.
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2. Comunicar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza e ás portavocías dos
grupos parlamentares do Parlamento galego.

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DELEGACIÓN NA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA DA FACULTADE PARA ESTABLECER ACORDOS E
CONVENIOS COA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DO ESTADO EN MATERIA DE
COLABORACIÓN E INSPECCIÓN EN RELACIÓN CO IBI.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 17/01/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 23/01/2012, e cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Rafael C. Sisto
Edreira.
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a comunicación da Deputación Provincial de data 09/11/2011, pola que se comunica que a
Deputación vai financiar a realización de revisións catastrais dos concellos que o soliciten,
solicitude que deberá presentarse ante Xerencia Rexional do Catastro de Galicia
Considerando que na referida comunicación cítanse os criterios para fixar as prioridades á
hora de seleccionar os concellos, que son os seguintes:
1º) Que o concello teña delegada a xestión catastral na Deputación.
2º) Que conte cun planeamento urbanístico (plan xeral ou normas subsidiarias) aprobado con
posterioridade á última revisión catastral.
3º) Que a última revisión catastral tivera lugar hai mais de 10 anos.
Considerando que o concello de Teo cumpre os criterios 2º) e 3º) xa que a última revisión
catastral realizouse no ano 1994 e con posterioridade aprobouse o PXOM, que entrou en vigor
o 20/07/2010.
Considerando que, para cumprir todos os criterios establecidos para seleccionar os concellos
nos que se levará a cabo a revisión catastral, é necesario que o concello teña delegada a xestión
catastral na Deputación Provincial.
Á vista das bases, aprobadas pola Deputación Provincial, para a prestación de servizos
tributarios aos concellos da provincia.
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame favorable da Comisión Informativa de
Facenda, a adopción do seguinte ACORDO:
1º.- Delegar na Deputación Provincial da Coruña, de acordo co previsto no artigo 77 do RDL
2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
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locais, a facultade para establecer acordos ou convenios coa administración tributaria do
Estado en materia de colaboración e inspección en relación co imposto sobres bens inmobles.
2º.-Proceder á publicación deste acordo no Boletín Oficial da Provincia, abrindo un período de
exposición pública de 30 días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación, para xeral
coñecemento e presentación de alegacións.
Teo, 17 de xaneiro de 2012
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
O Sr. Sisto explica que a Deputación considerou importante quitar unha liña de axudas
para aqueles concellos cunhas valoracions catastrais moi vellas, como é o caso do
concello de Teo, no que se remonta ao ano 94. Opina o Sr. Sisto que nalgún momento
haberá que afontar ese traballo, que ademais é bastante costoso. O Sr. Sisto explica
que a Deputación pon tres condicións, facer a delegación, ter un planeamento
urbanístico aprobado despois da última revisión catastral e que a última revisión se
fixera fai máis de dez anos, polo que en Teo so falla a primeira condición que é a que
agora se somete a Pleno. Remata o Sr. Sisto aclarando que a delegación que se
propón non afecta ao asesoramento que se lles presta aos veciños dende o concello o
primeiro martes de cada mes.

Aberta a primeira quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus,
anuncia a súa abstención, aclarando que o sentido do seu voto non é porque estea en
contra da delegación, senón porque entende que co plan de saneamento esto é unha
futura subida do IBI. Di a Sra. Lemus que ela entende que hai que revisar o catastro
porén tamén hai que subir os impostos máis do que se van a subir.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen di que dende o seu grupo, ao igual que a
Sra. Lemus, entenden que vai a implicar unha suba dos impostos.

O Sr. Sisto salienta que os únicos que subiron os impostos foron os do PP.

O Sr. Guerra pregunta se se vai a seguir tendo información no concello.

O Sr. Sisto resposta que sí.
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Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo
turno de intervencións.

No momento de someterse o asunto a votación, non se atopa no Salón de Plenos a
concelleira do BNG, D.ª Mª Carme Hermida Gulías.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
oito votos a favor (8 BNG) e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto), acorda:

1º.- Delegar na Deputación Provincial da Coruña, de acordo co previsto no artigo
77 do RDL 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, a facultade para establecer acordos ou
convenios coa administración tributaria do Estado en materia de colaboración e
inspección en relación co imposto sobres bens inmobles.

2º.-Proceder á publicación deste acordo no Boletín Oficial da Provincia, abrindo
un período de exposición pública de 30 días hábiles a contar dende o seguinte ao
da publicación, para xeral coñecemento e presentación de alegacións.

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE
SANEAMENTO ECONÓMICO-FINANCIEIRO 2012-2017.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 19/01/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicas de 23/01/2012.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Tendo en conta que con ocasión da aprobación da liquidación do orzamento do
exercicio 2010 informouse pola Intervención municipal que o mesmo incumpría o
obxectivo de estabilidade orzamentaria en termos de contabilidade nacional.
Considerando que da liquidación do devandito exercicio resultou un remanente de
tesouraría negativo por importe de -3.231.220,60 €.
Tendo en conta a dificultade de cumprimento das medidas contempladas polo artigo
193 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
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Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), para o saneamento do
remanente de tesouraría negativo.
Vista a Sentenza 6807/2008 do Tribunal Supremo, Sala III do Contencioso
Administrativo de 20 de novembro de 2008 (aprobación definitiva de orzamento xeral),
a cal abre unha nova vía ao financiamento do déficit acumulado en remanente de
tesouraría mediante a aprobación dun Plan de saneamento. Considerando que
segundo a Sentenza 15/2011 do Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, o
momento temporal da aprobación do citado Plan non debe ser posterior á aprobación
do orzamento.
Considerando que, de acordo co establecido no art. 22 do Real Decreto Lexislativo
2/2007, de 28 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de
Estabilidade Orzamentaria, e o art. 19 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro,
polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de
decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais, é
precisa a aprobación polo Pleno da Corporación dun plan económico financeiro cunha
proxección temporal máxima para alcanzar o reequilibrio de tres anos contados a partir
do inicio do ano seguinte a que se poña de manifesto o desequilibrio.
Neste sentido, e dentro do prazo de tres meses marcado pola Lei citada, sométese ao
Pleno da Corporación para a súa aprobación o plan de saneamento económico
financeiro elaborado. No devandito documento sinálanse as pautas orzamentarias para
alcanzar o obxectivo de estabilidade orzamentaria nun horizonte temporal de tres anos
e de saneamento do remanente de tesouraría nun prazo de 6 anos.
Tendo en conta que, unha vez aprobado o Plan Económico-Financeiro é precisa a súa
remisión ao órgano competente da Comunidade Autónoma que exerza a tutela
financeira así como a súa publicación a efectos exclusivamente informativos no Boletín
Oficial da Provincia da Coruña.
Considerando o Informe da Intervención municipal de data 17/01/2012.
Visto o proxecto de Plan de Saneamento Económico-Financeiro, proponse ao Pleno a
adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Aprobar o Plan de Saneamento Económico Financeiro deste Concello para
os exercicios 2012-2017 que se incorpora ao expediente, de acordo co establecido no
art. 19 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o
regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de Estabilidade
Orzamentaria.
Segundo.- Remitir devandito Plan de Saneamento Económico Financeiro ao órgano da
Comunidade Autónoma de Galicia que teña atribuída a tutela financeira das entidades
locais do seu territorio segundo o seu Estatuto de Autonomía.
Terceiro.- Proceder á súa publicación a efectos exclusivamente informativos no Boletín
Oficial da Provincia de acordo co sinalado no art. 26 do Real Decreto 1463/2007, de 2
de novembro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001,
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de 12 de decembro, de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades
locais.
Teo, 19 de xaneiro de 2012
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

O Sr. alcalde explica que xa na anterior lexislatura, cun bo resultado, se aprobara un
plan de saneamento. Lembra que no último exercicio da pasada legislatura houbo que
contemplar como superavit o remanente de tesourería e que agora proponse un plan
de saneamento do 2012 ao 2017, que hai que aprobar previamente ao orzamento. O
Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Rafael C. Sisto Edreira.

Sendo as vinte horas e dezasete minutos, entra no Salón de Plenos a concelleira do
BNG, D.ª Mª Carme Hermida Gulías.

O Sr. Sisto explica que o plan de saneamento vai do 2012 ao 2017 e que ten dous
apartados, un de tres anos, para conseguir o equilibrio finaceiro, correxir o aforro neto
negativo e dotar de estabilidade econónica a vida do concello, e outro de seis anos,
para a eliminación do remanente negativo de tesourería. Explica o Sr. Sisto que o plan
comeza facendo unha análise da situación e analizando as diferentes variables
económicas dos concellos, de xeito que unhas están en mellor situación e outras en
peor, como o remanente de tesourería. Explica o Sr. Sisto que o superavit de tres
millóns obrigou no seu momento a facer uns orzamentos que na práctica resultaban
irreais, porque non se podía facer outra cousa. Explica o Sr. Sisto que o plan permitirá
uns orzamentos reais, que se poidan seguir día a día, engadindo que no plan tamén se
fai unha análise de como está o concello en relación con outros en canto a taxas e
impostos, concluíndose que Teo está por debaixo da media da Comarca a niveis de
recadación, o que lastra a situación do concello. Di o Sr. Sisto que tamén cabe
preguntarse cómo se chegou á situación actual. Explica que cando o BNG chegou ao
goberno o remanente de tesourería era similar ao de agora, tratándose polo tanto
dunha situación herdada que non se puido correxir, pero que tampouco foi xerada polo
BNG. Sinala o Sr. Sisto que hai que ter en conta que a diminución dos ingresos en
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relación ao imposto de construcións, instalacións e obras foi brutal, prolongándose no
tempo esta situación, sendo tamén importante a redución das aportacións das
Administracións Públicas, o que dou lugar a unha situación complicada, complicándose
tamén as opcións de recurrir ás subvencións, que obrigaban a facer as obras, pagalas
enteiramente e despois cobralas, o que tendo en conta a situación de falta de liquidez,
colocou ao concello nunha situación difícil. Sinala o Sr. Sisto que no 2008 e no 2009 os
resultados foron bastante bos, agravándose no 2010, porque non se executou a venda
das parcelas dos Verxeis, aínda que agora se dispón delas e poderanse vender, o que
suporá cartos a recuperar. Explica o Sr. Sisto que, en canto ás medidas do plan de
saneamento, atópase a conxelación das ofertas de emprego, agás dúas prazas de
policía, para poder establecer o servizo de 24 horas, e a praza de técnico de educación
e dinamización xuvenil. Sinala que o feito de non sacar a oferta de emprego, coas dúas
excepcións citadas, suporá 365.000 € de aforro, o que se ten que completar coa
elaboración da relación de postos de traballo, que se atopa avanzada no caso do
persoal laboral, pero non no de funcionarios. Refírese tamén o Sr. Sisto a outras
medidas como a conxelación de subvencións no senso de mantelas igual que no 2011,
a contención do gasto corrente, a redución do gasto financeiro, coa amortización de
créditos herdados, etc. Tratándose dos ingresos di o Sr. Sisto que se ven obrigados a
deseñar a actualización de taxas co IPC. Explica que hai que ter en conta que nos
contratos vixentes xa se recolle que a empresa ten dereito a ese incremento do IPC,
polo que para manter o equilibrio o xusto é que tamén se incremente a taxa. Explica o
Sr. Sisto que unicamente se incrementa unha das taxas totalmente desfasadas como é
a de segregacións e a de obra menor, xa que pola construción dunha vivenda se paga
o mesmo que pola construción dun peche, cando requiren un traballo e unha
dedicación técnica diferente. Salienta o Sr. Sisto que toda esta orientación do plan leva
unha liñas directrices que son as que lles animan a presentar o plan e que están
relacionadas co mantemento dos servizos, non existindo recortes de ningún dos
servizos existentes, dar estabilidade ao cadro de persoal e facilitar a promoción interna
contemplada nos convenios, mantemento do nivel de impostos e taxas, coas
excepcións expostas, e mantemento do apoio ao tecido social dinamizador
fundamentalmente das actividades culturais que se desenvolven no concello.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus,
di que se vai referir de forma conxunta aos dous puntos, o do plan de saneamento e o
do orzamento. Di a Sra. Lemus que cabe preguntarse porque hai que aprobar un plan
de saneamento e que a resposta é que existe un remanente de tesourería para gastos
xerais cun deficit de máis de tres millóns de euros. Explica que unha das posibilidades
de sanear será pedir un crédito, poren non se pode porque hai un aforro neto negativo,
xa que os ingresos correntes non dan para pagar os gastos correntes. Opina a Sra.
Lemus que o problema dunha hipoteca non é tela, senón non ter cartos para pagala.
Recoñece a Sra. Lemus que se minorou a débeda, pero que en todo caso habería que
ver as responsabilidades. Di que o BNG fala de minoración da recadación, de menos
cartos das Administracións, etc, cando o problema é que ao non ter un concello
saneado hai que facer un plan de saneamento. Di a Sra. Lemus que o BNG fala do
2010 e parece como se eles non estiveran gobernando. Que os orzamentos eran
irreais é algo que xa lle dixo a oposición ao equipo de goberno, falándose incluso dun
millón de euros en licenzas cando se estaba en plena crise. Ademais no ano 2010 se
gastaron seiscentos mil euros máis dos que se ingresaron. Di a Sra. Lemus que se fala
de que houbo un plan do 2008 e seguintes para minorar o endebedamento e baixouse,
porén tamén no plan se falaba de minorar o remanente liquido de tesourería para
gastos xerais e non se conseguiu, polo tanto algo se fixo mal. Salienta a Sra. Lemus
que está cansa de que se lle bote a culpa aos problemas estructurais, e que non se
pode esquecer que se ben o remanente líquido de tesourería era deficitario cando
chegou o BNG, este leva cinco anos no goberno e no 2010 gastaron seiscentos mil
euros máis dos que tiñan. Di a Sra. Lemus que no ano 2008 había un problema
estructural da débeda e se minorou, pero que tamén había un remanente de tesourería
negativo e non se minorou, engadindo que ela segue vendo que o BNG seguerá sen
recoñecer un erro na súa xestión. En canto ás medidas do plan di a Sra. Lemus que,
tratándose da conxelación da oferta, quere saber que tal foi a reunión cos sindicatos e
sinala que se dixo que era un tema de dación de contas, cando no informe de
intervención, ao igual que no convenio e no EBEP, se fala de negociación. Di a Sra.
Lemus que o equipo de goberno pode facer unha paralización da oferta
unilateralmente, que o fixeron negociando cos sindicatos o luns. Sinala que descoñece
se houbo modificacións, aínda que non as ve, pero que, tendo en conta que ela tiña a
proposta dende fai 10 días, non cree que as aportacións dos sindicatos se
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incorporasen. Sinala a Sra. Lemus que sexa ou non preceptiva a negociación, o ideal é
que se faga e que se lle pregunte aos traballadores cales son as súas necesidades.
Opina a Sra. Lemus que se lle dirá que non se suprimen postos de traballo actuais
como en concellos limítrofes pero que, aínda recoñecéndose iso, no plan de
saneamento debería estar máis especificado cales son os criterios de porque unhas
prazas sí e outras non. Salienta a Sra. Lemus que no orzamento 2012, por exemplo, se
fala dunha supresión dunha praza de policía por “innecesariedade”, resultando
chamativo porque resulta que no 2010 era necesaria e agora non, debéndose explicar
algo máis. En canto ao técnico de educación e dinamización xuvenil, sinala a Sra.
Lemus que actualmente as funcións as leva un cargo político, polo que se debería facer
unha redución da dedicación, e se a persoa que o leva non ten dedicación, iso implica
que non se precisan dedicacións para gobernar. Sinala a Sra. Lemus que se di que se
van a aforrar 365.000 €, en nóminas e seguridade social, e non se debe esquecer que
hai sete cargos políticos con 250.000 € en nóminas e 11 prazas, son 276.000 €.
Lembra a Sra. Lemus que se pediu unha minoración das dedicacións e salienta que
nos atopamos no ano 2012 e aínda que o acordo no seu momento acadou a maioría
absoluta, fala moitas veces das dedicacións, porque é o seu deber, máximo cando se
conxelan postos de traballo. Sinala a Sra. Lemus que tamén se fala de mantemento
dos servizos pero que non se fala dos investimentos, que pasan de 242 € por habitante
no ano 2010, a 69 € no ano 2017. Di a Sra. Lemus que ademais de conxelar os gastos
en bens correntes e paralizar a oferta hai que pensar que facer cos investimentos, non
podendo estar paralizados tantos anos. Opina que esto hai que telo en conta porque o
investimento responde fundamental a unha venda de fincas, prevéndose 800.000 €,
cando nestes últimos anos ingresáronse 35.000 €. Falouse de que os investimentos
actuais dependen das vendas das parcelas e non está claro, a pesar do que di o BNG.
Tratándose dos impostos e taxas sinala a Sra. Lemus que o PSOE sempre defendeu
un incremento gradual, progresivo e equitativo, porén se se lle pide un esforzo aos
teenses cabe esperar que estes ingresos que se obteñen, se utilicen en algo máis que
en gastos correntes e de persoal e que se faga gasto en investimentos. Pide a Sra.
Lemus máis gasto en investimentos. Opina que una plan de saneamento cun
orzamento non se pode pechar nin cunha comisión informativa, nin cunha reunión
sindical, nin cunhas notas de prensa. Lembra que o BNG falaba de orzamentos
participativos e “agradece” a participación. Di a Sra. Lemus que agradecería que o plan
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non fora un “remix” dos que hai en internet, xa que se se colle o de un concello de
Madrid, resulta que é igual, pese a que alí goberna o PP con maioría absoluta, coa
única diferenza de que nese concello falan de negociación colectiva, en canto á
paralización da oferta de emprego.

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

O Sr. Pallas di que lle sorprendeu o último que dixo a Sra. Lemus, poren xa se sabe
que o que se fala nos Plenos non se lle fai caso. Tratándose do plan de saneamento di
o Sr. Pallas que pode ser impugnado. Salienta que das 34 páxinas, analízase a
situación e non se fai nada de autocrítica. Sinala o Sr. Pallas que no informe de
intervención de 13 de xuño de 2011, relativo á liquidación do 2010, se poñía de
manifesto a obrigatoridade de elaborar un plan de saneamento e o Sr. alcalde non
cumpriu esa obriga. Refírese o Sr. Pallas aos gastos de persoal, recollidos na páxina
53 do plan, e ao aforro de 365.000 € e opina que este aforro non é certo e que non
suporá unha redución do gasto respeto da situación actual. Opina o Sr. Pallas que a
única medida de aforro que se preveé no capítulo de persoal é a redución das horas
extraordinarias e a substitución do seu pago en metálico pola compensación con tempo
de descanso. Reitera o Sr. Pallas que polo tanto no ámbito do persoal non se plantexan
reducións, senón o compromiso de non incrementar os gastos actuais. Sinala o Sr.
Pallas que no capítulo II non se plantexan medidas concretas e que no plan se fai
referencia á sentencia do Tribunal Supremo 6.807/2008. Procede este concelleiro a dar
lectura á parte da sentencia citada, sinalando que o fundamento sexto da mesma sinala
que a redación do plan de saneamento debe presentarse na primeira sesión que se
celebre tras a liquidación do orzamento co remanente de tesoureía negativo.

Sendo as vinte horas e cincuenta minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro do
BNG, D. Xose Ignacio Iglesias Vilar.

Refírese o Sr. Pallas ao artigo 193 da Lei de Facendas Locais e sinala que unha vez
aprobada a liquidación do 2010 habería que presentar o plan en setembro de 2011,
razón pola que, ao non facerse así, o plan pode ser impugnado. Opina o Sr. Pallas que
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o caso que se plantexa na sentencia citada non é de aplicación no concello de Teo,
porque o remanente negativo xa era coñecido no ano 2011. Remata o Sr. Pallas
sinalando que o informe de intervención é do 13 de xuño e que non sabe se seguir co
tema dos gastos ou esperar a que o Sr. alcalde lle resposte.

Sendo as vinte horas e cincuenta e tres minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro
do BNG, D. Xose Ignacio Iglesias Vilar.

O Sr. alcalde sinala que o orzamento que se presenta é un orzamento do que o equipo
de goberno se sinte orgulloso, porque é realista, fixa posición política, non minora o do
2010, se basea en estudos previos de ingresos dos últimos anos e é un orzamento que
sigue o camiño marcado dende a anterior lexislatura. Sinala o Sr. alcalde que o Sr.
Pallas referiuse a cuestións puramente técnicas, invitándoo a que, se cree que o plan é
impuganable, que o impugne. Explica o Sr. alcalde que hai dúas posibilidades, recoller
íntegramente o remanente de tesourería, como se fixo no 2010, ou utilizar a vía de
aprobación do plan de saneamento, xa aprobado na anterior lexislatura, que permite
facer un orzamento axustado, optándose políticametne por esta última posibilidade, por
ser a mellor forma de evolucionar no que foi a dinámica positiva dos últimos anos. Di o
Sr. alcalde que a posición de intervención está fixada no seu informe. Sinala que
tratándose de cuestións concretas, determinada terminoloxía en relación ao traballo
técnico, como dicir que o documento elaborado é unha copia, non parece apropiado, e
menos vencellalo a cuestións de que partidos están en cada concello. Tratándose da
intervención da Sra. Lemus, di o Sr. alcalde que normalmente lle gostan as
intervencións desta concelleira por tratarse dun discurso coherente, porén no momento
en que se traspasa o marco da demagoxía perde moito e hoxe o fixo nun par de
ocasións, dando lugar a que o discurso perda forza. Di o Sr. alcalde que a Sra. Lemus
fala da cuestión sindical e que en relación con isto cabe sinalar que existe un bo
diálogo cos sindicatos sen esquecer que, dende o ano 2010, Teo é o único concello
que somete a consideración dos mesmos o cadro de persoal. Actualmente non existe
ningunha obxeción ao cadro de persoal, porque se foron correxindo as deficiencias
detectadas en base á interacciòn coas centrais sindicais. Explica o Sr. alcalde que o
luns algún sindicato estaba disposto a votar a favor, a pesar de non compartir o tema
da conxelación da oferta, valorándose en todo caso as diferenzas con outros concellos,
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ao blindarse os compromisos adquiridos, manterse as promocións internas, etc.
Salienta o Sr. alcalde que o contacto coas centrais sindicais é continuado, existindo
incluso un compromiso de facer efectivo o un por cento da masa salarial para acción
social, pese á situacion que se está vivindo. Sinala o Sr. alcalde que a Sra. Lemus
recoñece que se minorou a débeda e critica que non se minorara o remanente de
tesourería, engadindo que hai que ter en conta que pola seriedade coa que se traballa,
o feito de ter reducido a débeda bancaria e de que se finiquiten as liñas de crédito non
contraídas polo actual equipo de goberno, tamén se debe ter en conta. Opina o Sr.
alcalde que o endebedamento viña dunha mala xestión porque seguen existindo moitos
deficits estrutructurais no concello. Se ademais de minorar a débeda se minorara o
remanente de tesourería chamarian aos do equipo de goberno de Teo para substituir
ao Sr. Montoro. Salienta o Sr. alcalde que él tamén quere máis conquistas, porén
actualmente blindar o conquistado é o máximo ao que se pode aspirar. Salienta o Sr.
alcalde que se trata dun orzamento realista, incluso na previsión de ingresos, que pese
a que a Sra. Lemus fala de que se leva cinco anos esperando pola venda das parcelas,
hai que ter en conta que había un problema ca titularidade das fincas polo que o
proceso se alargou máis do experado, existindo xente interesada no tema. Opina o Sr.
alcalde que os orzamentos van a servir para lanzar a boa tónica do concello interrupida
no ano 2010. Reitera que se trata dun orzamento realista, sentíndose orgulloso do
traballo feito polo departamento económico e os compañeiros. En canto á praza de
técnico de educación, sinala que actualmente non existe dedicación para esa área, e
enténdese que a mesma ten que ter en todos os concellos un perfil técnico. Salienta o
Sr. alcalde que mañan dirase que hai cinco millóns de parados, e que iso non é culpa
do BNG, xa que na crise económica o BNG non fixo o que outros fixeron.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Sisto, quen di que é certo que houbo un remanente
similar ao do 2007, o que implica que se gobernou con equilibrio, sendo diferente que
se tivera a posibilidade de manter os ingresos que existían no imposto de construcións,
que sí permitiría minorar o remanente. En canto aos 600.000 € que a Sra. Lemus di
que se gastaron de máis, por culpa dunha venda puntual que non se fixo, hai que ter en
conta que se non se venden, os cartos quedan acumulados para podelos gastar o ano
seguinte, cando se vendan, sendo que o que sería complicado é que se gastaran
600.000 € máis e non se tiveran as parcelas. Salienta o Sr. Sisto que dicir que se trata
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dun orzamento con deficit de investimentos non parece axeitado cando se está
executando a ETAP, a piscina, o POS 2012 adicado todo a execución de obras, o POS
complementario do 2011, etc, polo que coa que está caendo, Teo está nunha situación
bastante privilexiada. Aclara o Sr. Sisto que o remanente de tesourería negativo non é
exactamente o que debe o concello e o que se lle debe. En canto á intervención do Sr.
Pallas di o Sr. Sisto que non sabería como explicalo, xa que se incorporan en gastos
365.000 € para pagar a persoal que non se vai a pagar, iso implica que eses cartos se
aforran, sobre todo cando hai uns orzamentos, con eses gastos, equilibrados. Di o Sr.
Sisto que el non vai a entrar a discutir cuestións técnicas, xa que se fai o que din os
técnicos, e sinala que o que se fixo en Teo fíxoxe no plan de saneamento de Madrid
onde teñen mil cincocentos millóns de remanente negativo que non se incorporan ao
2012, polo que se Madrid pode facelo, Teo tamén.

Sendo as vinte e unha horas e catorce minutos abandona o Salón de Plenos a
concelleira do BNG, D.ª Mª Carme Hermida Gulías.

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus,
di que ela non se debe as estratexias e reitera que non hai investimentos. Contínua a
Sra. Lemus dicindo que as parcelas seguen sen venderse, que a débeda bancaria se
minorou, pero que dicir que é unha boa xestión cun remante líquido de case tres
millóns de euros, cando existen concellos onde o remante líquido de tesourería non e
negativo, non parece lóxico. Opina a Sra. Lemus que estaría ben que o BNG comezara
a recoñecer erros, como que no 2010 se gastou máis do que se tiña.

Sendo as vinte e unha horas e dezasete minutos entra no Salón de Plenos a
concelleira do BNG, D.ª Mª Carme Hermida Gulías.

Di a Sra. Lemus que se segue falando no ano 2012 e que o investimento do concello
se vai a financiar coa venda de parcelas e resulta que a crise e os parados son culpa
do PSOE e o endebedamento é culpa do Sr. Blanco, polo que os do BNG son uns
hermanitos da caridade. Opina a Sra. Lemus que no plan hai un posicionamento
político, que consiste en “virgencita, virgencita, que me quede como estou”, porén se se
cambia o modelo de financiación teñen que cambiar máis cousas. Teo é un concello de
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18.000 habitantes que aspira a ter 20.000, polo que haberá que pensar máis ala. Di a
Sra. Lemus que se fala dunha boa relación cos sindicatos e considera que hai máis
opcións que paralizar once prazas, engadindo que antes de paralizar a oferta de
emprego, se tería que falar máis cos sindicatos. Di a Sra. Lemus que o Sr. alcalde lle
autoriza para falar das dedicacións, sendo que ela non precisa tal autorización. Sinala
que ela dixo que, en relación á praza de técnico de dinamización xuvenil, se o traballo o
fai un concelleiro sen dedicación, iso quere dicir que se pode gobernar sen
dedicacións. A concelleira do PSOE anuncia o seu voto en contra do plan de
saneamento e do orzamento, porque cree que o concello que aspira a ter 20.000
habitantes ten que ir máis ala do mero mantemento.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, e di estar de acordo co exposto pola Sra.
Lemus. Salienta que segundo o BNG a culpa é sempre do pasado, do Sr. Blanco e da
débeda herdada, cando o equipo de goberno leva cinco anos para correxilo, porén o
estáse contratando o crédito ICO a tres anos que xa se verá como se paga. Opina o Sr.
Pallas que a praza do Sr. Noriega non é en Teo, porque casi lle convencen as súas
explicacións, e que o Sr. Noriega debía estar noutra fronte cando se fixo o plan, pero
non no concello de Teo.

O Sr. alcalde di que ten sorte de ter un bo equipo, capaz incluso de completar ao
alcalde cando anda por outros lados. Di o Sr. alcalde que non existe ningún concello da
Comarca, agás O Pino, que teña aprobados os orzamentos e que en Teo hai un
traballo que pode gustar ou non, pero que se presenta con seriedade. Di o Sr. alcalde
que os piropos non son para conquistar á Sra. Lemus politicamente senón para recoñer
as virtudes nun discurso, porén a Sra. Lemus fai unhas afirmacións que non se axustan
á realidade, e di que os orzamentos son para quedarse como estamos. Opina o Sr.
alcalde que vendo o que está vendo, poder aspirar a blindar as conquistas xa é
ambicioso. Refírese ás obras da piscina, do POS, aos programas de conciliación, ás
accións nos centros educativos, e di que o feito de que iso a Sr. Lemus o reduza a
“quedarse como estamos”, non parece lóxico. Salienta que todo iso é ambicioso e
realista e ninguén o está facendo, porque noutros concellos se minora o gasto, se
despide persoal, etc. Di o Sr. alcalde que o que subsiste gañará e que ese é nestes
momentos o reto do BNG. Di que él non autoriza nin desautoriza nada, senón que o
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asume, sendo que os concelleiros son representantes da xente e poden facer o que
queiran.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (9 BNG) e sete votos en contra (6 PP e 1 grupo mixto), acorda:
Primeiro.- Aprobar o Plan de Saneamento Económico Financeiro deste Concello
para os exercicios 2012-2017 que se incorpora ao expediente, de acordo co
establecido no art. 19 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se
aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro,
de Estabilidade Orzamentaria.
Segundo.- Remitir devandito Plan de Saneamento Económico Financeiro ao
órgano da Comunidade Autónoma de Galicia que teña atribuída a tutela
financeira das entidades locais do seu territorio segundo o seu Estatuto de
Autonomía.
Terceiro.- Proceder á súa publicación a efectos exclusivamente informativos no
Boletín Oficial da Provincia de acordo co sinalado no art. 26 do Real Decreto
1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o regulamento de
desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de Estabilidade
Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais.
Antes de entrar no punto 7 da orde do día, o Sr. alcalde sinala que se lle esqueceu
dicir, antes de entrar nos asuntos da orde do día, que o Sr. Parajó disculpou a súa
ausencia.

Sendo as vinte e unha horas e trinta minutos sae do Salòn de Plenos a concelleira do
BNG, D. María Carme Hermida Gulías.

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO ORZAMENTO
XERAL DO EXERCICIO ECONÓMICO 2012 E DO CADRO DE PERSOAL 2012.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 19/01/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
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económicas 23/01/2012, e cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Rafael C. Sisto
Edreira.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Formado por esta Alcaldía o Orzamento Xeral desta entidade para o exercicio 2012, e
considerando que na súa tramitación cumpríronse os requisitos que sinala a lexislación
vixente e que contén os documentos que preceptúan os artigos 165 a 168 e
concordantes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais e o Real Decreto 500/1990, do
20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI da Lei 39/1988, de 28 de
decembro, en materia de Orzamentos, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do
seguinte ACORDO:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Teo xunto coas
súas bases de execución para o exercicio económico 2012 e cuxo resumo por
capítulos é o seguinte:
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO
1

DENOMINACIÓN
Gastos de persoal
Gastos correntes en bens e
2
servizos
3
Gastos financeiros
4
Transferencias correntes
Suman operacións correntes
6
Investimentos reais
7
Transferencias de capital
Suman operacións de capital
Total operacións non financeiras
8
Activos financeiros
9
Pasivos financeiros
Total operacións financeiras
TOTAL ESTADO DE GASTOS

CRÉDITO INICIAL (EUROS)
3.700.958,72
5.502.680,34
82.189,93
627.730,00
9.913.558,99
1.211.616,05
152.154,93
1.363.770,98
11.277.329,97
0,00
474.472,83
474.472,83
11.751.802,80

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO
1
2

DENOMINACIÓN
Impostos directos
Impostos indirectos
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PREVISIÓN INICIAL (EUROS)
3.339.000,00
150.000,00

Taxas, prezos públicos e outros
ingresos
4
Transferencias correntes
5
Ingresos patrimoniais
Suman operacións correntes
Alleamento de investimentos
6
reais
7
Transferencias de capital
Suman operacións de capital
Total operacións non financeiras
8
Activos financeiros
9
Pasivos financeiros
Total operacións financeiras
TOTAL ESTADO DE INGRESOS
3

2.885.656,95
3.892.871,65
156.100,00
10.423.628,60
832.311,00
495.863,20
1.328.174,20
11.751.802,80
0,00
0,00
0,00
11.751.802,80

Segundo.- Aprobar o cadro de persoal comprensivo de todos os postos de traballo
reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual, que consta incorporado ao
expediente.
Terceiro.- Expoñer ao público o Orzamento Xeral, as bases de execución e o cadro de
persoal aprobados, polo prazo de quince días, por medio de anuncios no Boletín Oficial
da Provincia da Coruña e no taboleiro de anuncios do Concello.
Cuarto.- Considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se
presente ningunha reclamación.
Quinto.- Remitir copia do Orzamento Xeral definitivamente aprobado á Administración
do Estado e da Comunidade Autónoma.
Teo, 19 de xaneiro de 2012
O alcalde

Martiño Noriega Sánchez”
O Sr. Sisto explica que o orzamento é unha consecuencia directa do Plan de
saneamento. Salienta que se trata de ofrecer un plantexamento realista, que leva a un
superavit próximo aos 500.000 €. Sinala o Sr. Sisto que en ingresos cabe destacar que
se reduza drásticamente a previsión de ingresos do ICIO, que se reconducen os
ingresos previstos para o cemiterio, se recolle o do IBI, etc. Explica o Sr. Sisto que esto
último ven imposto, xa que a decisión de subir o IBI non é do equipo de goberno, e que
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como a ponencia de Teo é do ano 94, a decisión do Sr. Rajoy de subir un 10 por cento,
en Teo non se vai a quedar aquí, porque nunca pode ser inferior ao 0,5, este ano, e ao
0,6 despois, o que supón que este ano o incremento é do 13,6 e o ano que ven de 36
%. Di o Sr. Sisto que é certo que se aproveitan desa suba, porén non se trata dunha
decisión do BNG.

Sendo as vinte e unha horas e trinta e cinco minutos entra no Salòn de Plenos a
concelleira do BNG, D.ª María Carme Hermida Gulías.

Sinala o Sr. Sisto que en canto aos gastos, están bastante especificados, facéndose
incluso un esforzo de ordenación para facilitar o control da responsabilidade política de
cada un dos concelleiros, para intentar que non se vaia nin un euro máis do
orzamentado. Di o Sr. Sisto que o Sr. Pallas interesouse na Comisión informativa por
diferentes partidas. Explica que a partida 227.99 refírese a “outros traballos realizados
por outras empresas e profesionais”, tratándose de gastos previsibles e controlables,
aínda que en conxunto supoñen un gasto importante. A partida 162 de “recollida,
eliminación e tratamento de residuos”, que ascende a algo máis de un millón de euros,
é de Sogama, recollida de papel, xestión de voluminosos, formato verde, recollida de
residuos e mantemento do punto limpo. Á partida 165 refírese ao alumeado, cuxo
concurso está en marcha. Tratándose da programa 170, de desbroces, recolle o
desbroce que non dan cuberto os tractores municipais, por importe de15.000 € e o
programa 171 refírese a parques e xardíns, que o leva a empresa Pedra Salgada, con
132.00 € por contrato e unha partida pequena a maiores para arranxo de rotondas e
taludes. Explica o Sr. Sisto que o programa 213 refírese á xestión das ecolas infantís
municipais, que ascende a 387.000 €, á limpeza de casas comúns, e o ingreso por
taxas da gardería. O progama 312 refírese á limpeza dos centros de saúde, a partida
320 refírese ao diverteo, verán animado, limpeza de colexios e a das escolas unitarias,
a 330 é a de cultura, a 337 a de ocio e tempo libre, incluídos os campamentos de
verán, e a 340 a deporte, fundamentalmente mantemento das piscinas, pavillóns e por
ultimo a 920 admistración xeral, que se refire á empresa que leva o asesoramento legal
de recursos humanos.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus,
di que pola súa parte xa falou todo o que tiña que falar, que cada un ten a súa posición,
e que o BNG di que non se saiu da crise, e se escuda niso e que ela non se escuda na
crise e pide máis investimentos.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, e pregunta onde se contempla o gasto da
piscina climatizada relativo a luz, gasoil,etc. Di o Sr. Pallas que lle choca o incremento
de subvencións nominativas, cunha partida de 60.00 €, unha de 30.000 € para Foltra e
outra do mesmo importe para Chevere. Pregunta o Sr. Pallas se esta última está
censada en Teo, se se aplica a Lei de subvencións de Galicia e di que lle choca en
investimentos, a previsión de 47.000 € para investimento en lápidas·

O Sr. alcalde explica que se contempla unha liña de financiamento para poder aspirar a
convertir a Chévere en compañía residente do concello de Teo, engadindo que esta
fórmula de compañía residente está impulsada pola Xunta de Galicia, que o
subvenciona nun 70 %, tendo que completar o concello de Teo o 30 % restante.
Explica o Sr. alcalde que ter unha compañía residente implica un compromiso no
ámbito cultural, por iso se contempla, sen incrementar o gasto, e se manten a
actividade cultural. Sinala o Sr. alcalde que como é un programa impulsado pola Xunta,
os concelleiros poderán ter toda a documentación cando cristalice o tema. Remata o
Sr. alcalde sinalando que é unha ilusión poder contar con esa oportunidade no
concello.

Intervén o Sr. Sisto quen, tratándose da intervención da Sra. Lemus, sinala que foi
unha pena que non lle dixera o dos investimentos ao Sr. Zapatero antes de modificar a
Constitución. En canto á intervención do Sr. Pallas o Sr. Sisto sinala que respeto aos
gastos da piscina, luz, gasoil, etc, o que se fará será sacar unha concesión e os gastos
terán que ser asumidos pola empresa. En canto aos 47.000 € das lápidas, sinala que
son para facer os buratos e poñer a pedra por diante dos nichos.

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus,
sinala que non ten nada máis que engadir.
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Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, e di que non lle convence moito o do teatro,
polo que o mirará con maior detenemento. En canto aos ingresos sinala que van a sair
do peto dos veciños e lamenta que hoxe por hoxe máis, ao incrementar o imposto de
circulación, o lixo, etc. Di o Sr. Pallas que curiosamente noutros concellos gobernados
polo BNG se presentou unha moción para non incrementar o IBI e anuncia o voto en
contra do seu grupo. Explica que en todo caso o lamentan porque dende o PP
ofreceron a súa colaboración, porén os do BNG están sobradamente preparados e non
queren a opinión de ninguén e ao final quen o van a pagar son os veciños.

O Sr. alcalde explica que unha cousa é que o BNG se opoña ao incremento do IBI e
outra diferente que o Sr. Rajoy dite un Decreto de obriga cumprimento con ese
incremento. Opina o Sr. alcalde que dende o BNG se pode dicir que non o queren,
sendo en todo caso diferente non contemplar nos orzamentos o que é de obrigado
cumprimento. Reitera o Sr. alcalde que o BNG non está a favor da subida, pero está
obrigado a contemplala, aínda que a suba é do PP, que enganou aos veciños ao
prometerlles quince días antes das elecciones que non se incrementarían os impostos.
Reitera Sr. alcalde sinalando que politicamente o BNG está en contra, porén ten que
contemplalo. O Sr. alcalde dille ao Sr. Pallas que, se vai a mirar atentamente o tema de
Chévere, tal e como dixo, que o faga porque son moi bos.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (9 BNG) e sete votos en contra (6 PP e 1 grupo mixto) acorda:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Teo xunto
coas súas bases de execución para o exercicio económico 2012 e cuxo resumo
por capítulos é o seguinte:
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO
1

DENOMINACIÓN
Gastos de persoal
Gastos correntes en bens e
2
servizos
3
Gastos financeiros
4
Transferencias correntes
Suman operacións correntes
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CRÉDITO INICIAL (EUROS)
3.700.958,72
5.502.680,34
82.189,93
627.730,00
9.913.558,99

6
Investimentos reais
7
Transferencias de capital
Suman operacións de capital
Total operacións non financeiras
8
Activos financeiros
9
Pasivos financeiros
Total operacións financeiras
TOTAL ESTADO DE GASTOS

1.211.616,05
152.154,93
1.363.770,98
11.277.329,97
0,00
474.472,83
474.472,83
11.751.802,80

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO
1
2

DENOMINACIÓN
Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas, prezos públicos e outros
3
ingresos
4
Transferencias correntes
5
Ingresos patrimoniais
Suman operacións correntes
Alleamento de investimentos
6
reais
7
Transferencias de capital
Suman operacións de capital
Total operacións non financeiras
8
Activos financeiros
9
Pasivos financeiros
Total operacións financeiras
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

PREVISIÓN INICIAL (EUROS)
3.339.000,00
150.000,00
2.885.656,95
3.892.871,65
156.100,00
10.423.628,60
832.311,00
495.863,20
1.328.174,20
11.751.802,80
0,00
0,00
0,00
11.751.802,80

Segundo.- Aprobar o cadro de persoal comprensivo de todos os postos de
traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual, que consta
incorporado ao expediente.
Terceiro.- Expoñer ao público o Orzamento Xeral, as bases de execución e o
cadro de persoal aprobados, polo prazo de quince días, por medio de anuncios
no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no taboleiro de anuncios do Concello.
Cuarto.- Considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se
presente ningunha reclamación.
Quinto.- Remitir copia do Orzamento Xeral definitivamente aprobado á
Administración do Estado e da Comunidade Autónoma.
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Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e cinco minutos, ten un lugar un receso na
celebración da sesión, que se reanuda ás vinte e dúas horas e dez minutos.

8.- DACIÓN DE CONTA DO SR. ALCALDE SOBRE AS XESTIÓNS REALIZADAS EN
RELACIÓN COAS INFRAESTRUTURAS DO CENTRO DE SAÚDE DA RAMALLOSA,
O CENTRO DE VIVENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN CAMPOS DE MIRABEL
E A ESCOLA INFANTIL DE CACHEIRAS.
O Sr. alcalde explica que dispón dun amplo dossier sobre os asuntos a tratar, aínda
que hai temas que se vai a saltar, quedando en todo caso a documentación ao dispor
de todos/as os/as concelleiros/as.

Tratándose do Centro de día explica o Sr. alcalde que en xullo do 2007 votouse a
proposta de cesión da parcela integrada no patrimonio municipal do solo ao IGVS para
a construción dun centro de día e vivendas de protección pública en réxime de aluguer,
aprobándose con dezaseis votos a favor e unha abstención de IN-TEO, ao entender
este último que o valor urbanístico do terreo era elevado e que non se debía ceder.
Once meses despois, o 24 de xuño do 2008, asinouse un protocolo entre o concello e o
IGVS para a súa construción. No primeiro trimestre do 2009 redactouse o proxecto
básico polo arquitecto Carlos Quintáns, cun orzamento aproximado de 380.000 €, para
comezar a licitación. Explica o Sr. alcalde que houbo un cambio de goberno e despois
dese cambio, a mediados de setembro, reuniuse co Director do IGVS, D. Antonio José
Boné Pina, e se lle informa que o proxecto non se vai a executar, xa que dos 8 centros
de día previstos, se executaran so os catro que se atopaban nunha fase máis
avanzada de execución e os catro restantes non. Explica o Sr. alcalde que a partir de aí
houbo varias solicitudes de entrevistas coa conselleira e a secretaria xeral de familia e
benestar, existindo conversas cruzadas e solicitudes de reunións. A principios do 2011
houbo unha xuntanza coa que era a secretaria xeral de familia e benestar, D.ª Susana
López, onde existiu un compromiso de estudar o tema e se comunica que a construción
deste tipo de centros está paralizada e se di que o goberno galego, na medida en que
mellore a situación económica e na medida en que non houbera que seguir aplicando
recortes, estaría disposto a retomar o tema, ainda que xa se di que, no caso de
construílo, tería que existir un cambio no modelo de xestión, e habería que ir a un
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modelo de xestión privada. Sinala o Sr. alcalde que dende aquela seguiron existindo
contactos e que a posición da Xunta é a mesma, sendo ademais un común
denominador para todas as infraestructuras, no senso de que non se pode
comprometer o gasto público. Explica o Sr. alcalde que é evidente que dende o ano
2009 non se voltou a construir ningún centro de día pertencente á rede de benestar nin
tampouco ningunha escola infantil nova, más alá das que se estaban executando,
dende a política de “non gasto público”, política non compartida dende o grupo
municipal do BNG. Sinala o Sr. alcalde que dende entón os contactos cos
departamentos se empezaron a complementar con emendas a nivel parlamentario, que
foron rexeitadas e que tamén obran no dossier. Explica que a cesión remata no ano
2012, e que nese momento os terreos revertirán no concello. Salienta o Sr. alcalde que
comproba que non hai interese no tema, porque se rexeitou na vía parlamentaria e se
rexeitou nos sucesivos contactos, aínda que un concello como Teo ten que dotarse
deste tipo de equipamentos.

Tratándose do centro de saúde da Ramallosa o Sr. alcalde explica que tamén no
dossier teñen os concelleiros/as todos documentación, limitándose agora a facer unha
selección. Explica que no 2005 aprobouse e remitiuse á Consellería de sanidade a
posta a disposicion dos terreos para a contrución do centro de saúde. O principal
problema era a non aprobación polo Pleno do Plan Xeral. No ano 2007 houbo unha
reunión coa xerente de atención primaria, na que esta se comprometeu a que, unha
vez que estivera aprobado o Plan Xeral de forma definitiva, e se cambiara a calificacion
da finca, pasando a ser dotacional, se poderían iniciar as obras. En abril de 2010
existiron petición de informes técnicos, urbanísticos, topográficos, certificacións
rexistrais e outra documentación para continuar coa tramitación. Explica o Sr. alcalde
que posteriormente houbo un cambio de posición, entendendo a Consellería que non
era o lugar idóneo para centralizar a oferta sanitaria e que a centralización tiña que
facerse nos polos de crecemento do concello, o que implicaría o peche de Calo e Tilos,
por cercanía xeográfica. Salienta o Sr. alcalde que esta postura non é compartida polo
conxunto da Corporación, por entender que a centralización se pode facer na
Ramallosa, xa que na zona proposta non existen terreos dotacionais. Centralizar na
zona norte implicaba unha situación complicada e asimétrica para o resto do concello.
Diante desa posición houbo unha xuntanza no Sergas coa xerente, D.ª Rocío
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Mosquera. En agosto houbo un pequeno cambio de posición da Xunta e se fixo unha
proposta de reordenación sanitaria do concello de Teo, na que se fala dun centro
principal, para substituir aos tres actuais da zona norte do concello, Calo, Cacheiras e
os Tilos, e un periférico na Ramallosa. A finais do 2010, en outubro, houbo unha
xuntanza dos portavoces municipais coa xerente do Sergas, e en decembro, se dirixiu
unha carta á xerencia de atención primaria, onde se reiteraba a posición adoptada pola
corporación municipal, se rexeita a proposta de ordenación feita pola xerencia e se lle
require para que inclúan a consignación orzamentaria necesaria nos orzamentos do
2011 para a construción do centro da Ramallosa, tal e como se acordara. Di o Sr.
alcalde que hai pois dúas cuestións, unha a posición discrepante en canto á
centralización e a outra que tampouco se teñen impulsado centros de saúde no
contorno, tratáse polo tanto dun problema de financiamento e dun problema de criterio
en relación á ubicación, e de disponibilidade, sendo este último o maior dos problemas
xa que na zona norte non existen terrenos dotacionais. Sinala o Sr. alcalde que a
posición da Xunta é innegociable. Tratándose da escola de Cacheira sinala o Sr.
alcalde que no 2005 se presentou unha moción polo PSOE sobre construción dunha
gardería en Cacheiras, que foi rexeitada. Posteriormente, en marzo de 2008,
presentouse por IN-TEO unha moción de urxencia para a construción dunha escola
infantil en Cacheiras nunha parcela de augas mansas. Dita moción foi emendada polo
BNG, pero a emenda foi rexeitada e aprobouse a moción inicial. Explica o Sr. alcalde
que a emenda foi rexeitada por entender que non se podía optar pola vía do consorcio
galego. Opina o Sr. alcalde que naquel momento perdeuse unha gran oportunidade
porque todo se interpretou en clave política e o concello quedouse coas escolas
externalizadas. Explica que despois existiron propostas de incluila nos fondos de
Zapatero, pero dende o equipo de goberno sempre se dixo o mesmo, de que
rexeitándose o financiamento da construción no 100 %, dificilmente o concello podería
asumir con cartos propios a construción e despois o mantemento. Explica o Sr. alcalde
que dende o 2009 non se construiron novas escolas, entendéndose que ademais o
concello non pode sufragar máis. Remata o Sr. alcalde sinalando que o exposto foi un
resumo, que hai moitas máis cousas que están no dossier que está a disposición dos
concelleiros/as.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus,
agradece o esforzo tanto dos servizos técnicos como do Sr. alcalde por contar o que
ocorre con estas tres infraestructuras. Sinala que as tres teñen elementos en común.
Opina que o do Centro de saúde lle parece unha excusa do PP da Xunta xa que se non
existe solo para equipamentos nesa zona é dificil conseguilos. Tratándose do centro do
día entende que se trata dun tema que está perdido, tendo que pensarse que se fai con
esa finca sita na urbanización de Campos de Mirabel. Tratándose da escola infantil,
sinala a Sra. Lemus que o Sr. alcalde falou das emendas do PSOE e do BNG en
relación ao Centro de saúde e o Centro de día e que o PSOE tamén fixo unha emenda
nos últimos orzamentos en relación á escola infantil, entendendo que é dificil
actualmente en Teo manter unha escola infantil. Opina que probablemente é verdade
que se perderon ocasións, o problema é que se trata de tres infraestructuras básicas
para un concello que se quere que sexa de máis de 20.000 habitantes e que non se
ven trazas. Sinala a Sra. Lemus que sempre defenderá a prioridade do centro de
saúde, para un concello de Teo, que non o ten, que implica que moitas veces a xente
non cambie de médico e non se empadrone en Teo buscando outro servizo que teñen
outras zonas. Di a Sra. Lemus que espera que o grupo municipal do PP dea a súa
xustificación, entendendo que falarían cos seus representantes na Xunta de Galicia, e
remata dicindo que agradecería que determinados temas deixaran de ser partidistas e
obtiveran apoios comúns e de consenso.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que aos membros do seu grupo lles
gostaría ver a documentación con detenemento para pronunciarse despois, engadindo
que sempre que faga falla apoio na Xunta, eles van a estar dispostos.

O Sr. alcalde reitera que a documentación está a disposicion de todos/as
concelleiros/as. Explica que o problema do concello a nivel sanitario é evidente porque
non hai obriga de estar adscrito a ningún centro en concreto e iso provoca unha fuga
importante hacia Ames e especialmente hacia Compostela, aos centros de saúde a
carón da estación e oa de Conxo. Opina que o da centralización é unha excusa porque
non se pode facer contrapropostas políticas se sabes que a outra parte non dispón de
terreos e sabes que iso pode supor anos, non sendo tampouco axustado porque se
centralizas na zona norte, hai que ter en conta que as dinámicas de Calo e os Tilos son
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propias e están creadas, e á xente se lle centralizas lonxe, vaise aumentar a fuga da
cidadanía, porque a xente iríase a Compostela aínda que teñan un centro de saúde no
seu barrio. Explica o Sr. alcalde que haberá que mirar que se fai cando a finca revirta
no concello. Tratándose de sanidade, di o Sr. alcalde que haberá que facer un novo
intento, aínda que se a persoa que defendía esa posicion é agora a consellería de
sanidade, é dificil, resultanto incluso que na última reunión se lle encomendou a el o
cambio de posición da Corporación. Remata o Sr. alcalde sinalando que pese a que se
trata dun tema que se pelexou, a posicion da Xunta é inamovible.

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo
turno de intervencións.

9.- MOCIÓNS.
Antes de entrar no punto décimo da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr.
alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de
novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal
quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos
grupos municipais.

10.- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO.
A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula un rogo, sinalando que os veciños
de Vilariño piden que se limpe a cuneta polo menos para a festa.

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

1.- O portavoz do PP, Sr. Guerra, di que os veciños de Vilariño lle preguntan polos
pegotes que se puxeron alí e pregunta se non se falara de facer alí un riego.

O Sr. alcalde explica que o proxecto está aprobado, forma parte do POS, pero que
normalmente se excuta na primaveira ou no verán de cada ano natural. Explica que
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cundíu moito a alarma de que iso fora a actuación do POS e que el xa aclarou aos
veciños que iso é un remendo para aguantar estes meses ata que se execute a
solución integral do POS.

Di o Sr. Guerra que algunha das estradas da gusto velas.

2.- Interésase o Sr. Guerra polo arranxo e asfaltado na rúa castiñeiro dos Tilos e polo
arranxo dun cuadro eléctrico nos Tilos.

3.- Di o Sr. Guerra que o seu grupo ten coñecemento de que empresa do lixo non
cumpre co seu contrato, especialmente en relación coa limpeza dos contenedores e
pregunta se o concello vai a proceder a facer os descontos correspondentes por non
cumprir co contrato asinado.

O Sr. alcalde di, en relación ao cadro eléctrico, que parece que está solucionado,
engadindo que o resto das cuestións miraranse.

Intervén o concelleiro do BNG, o Sr. Fernández, quen di que a empresa fixo unha
limpeza de contenedores a finais do ano pasado e agora tócalle facer outra.

O Sr. Sisto sinala que o da rúa castiñeiro está no proceso de incautación de aval.

O concelleiro do PP, Sr. Pallas, di que o problema é que a xente non pode ir pola
acera.

O Sr. Sisto di que están de acordo en que houbo un problema de mala execución na
obra e que a execución do aval leva o seu tempo. Explica que o verán pasado a
empresa dicía que se ia executar, e dende o concello se estivo esperando, e despois
resulta que non o fixeron e iniciouse o proceso de incautación do aval. Explica o Sr.
Sisto que non se pode executar agora, porque senón despois non se pode empregar o
aval.
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O Sr. Pallas di que no concello alguen fixo o surco ao longo da acera e que pasa a
traída e quizás non chegue e habería que facelo máis fondo.

4.- Di o Sr. Pallas que dende o seu grupo teñen coñecemento de que se mandou o
disco duro da policía a unha empresa de Madrid para recuperar os datos.

O Sr. alcalde resposta afirmativamente, engadindo que se deteriorou o disco duro e
mandouse a Madrid para a recuperación de datos.

O Sr. Pallas pregúntalle ao Sr. alcalde se coa empresa de Madrid hai un contrato
asinado de proteccion de datos.

O Sr. alcalde di que foi por medio da empresa que traballa no concelllo, non
directamente o concello, resultando que ao final non foi posible a recuperación.

O Sr. Pallas di que lle gostaría ver o contrato coa empresa de mantemento para saber
que se contempla o tema de protección de datos.

O Sr. alcalde di que non hai debate, porque non se recuperou nada.

5.- O Sr. Pallas di que dende o seu grupo queren saber se o Sr. alcalde vai a retirar a
expresión de “non ter pagado o imposto revolucionario” do PP. Interésase tamén o Sr.
Pallas pola afirmación do Sr. alcalde de que rompía relacións institucionais co PP e
pregunta se o Sr. alcalde se refería ao PP de Teo, ao PP de Galicia ou o PP da
Coruña.

O Sr. alcalde di que quedou clara a posición do equipo de goberno, nun momento no
que tocaba, que era o debate sobre a acta, aclarando que en todo caso foi unha
expresion utilizada como equivalente a chantaxe. Di o Sr. alcalde que lle parece curiosa
o escenografía que o grupo municipal do PP desenvolve con este tipo de cuestións e
como o vinculan á cuestión terrorista, cando o PP falsea os datos e fala de bancarrota
do concello, provocando alarma social, sen axustarse á verdade, e iso non lle preocupa
nada. Opina o Sr. alcalde que o PP traspasou a liña do que é a verdade, por desgaste
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político. Considera que é sorprendente, engadindo que da acta non pode cambiar esa
expresión, porque foi o que dixo.

Aclara o Sr. alcalde que se refería ao PP de Teo, porque hai determinados
comportamentos que sobrepasan os límites.

6.- Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e sinala que alí en Feros, onde se
puxeron dous tubos para a saida de auga, resulta que no riachuelo que vai pola parte
de arriba, taparon con terra e a auga non sae para diante, ven pola orilla da estrada
pero por enriba dunha leira e a auga ven a sair outra vez a antes da ponte. Di a Sra.
Leborán que se se sacara a a terra que hai despois do que é a estrada, facilitaba que
non voltará a auga para atrás.

O Sr. alcalde di que se comprometen a ir a miralo.

Intervén a concelleira do BNG, Sra. Hermida, quen da conta aos concelleiros da
campaña de promoción do entroido do ulla, sinalando que se vai a presentar
oficialmente o día 3 no Pazo de Raxoi ás doce da mañá.

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 2/2012
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 23 FEBREIRO DE 2012 –

Na Casa do Concello, a vinte e tres de febreiro de dous mil doce, 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 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
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 Mónica I. Lado Varela

ORDE DO DÍA
1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 34/12 Á 95/12).
2.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME CONXUNTO DE TESOURERÍA E
INTERVENCIÓN SOBRE O CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE PAGO DAS
OPERACIÓNS COMERCIAIS (4º TRIMESTRE DE 2011).
3.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

DE

CLASIFICACIÓN

DE

PROPOSICIÓNS DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS
MUNICIPAIS.
4.- DITAME DA MOCIÓN PSdeG-PSOE SOBRE APOIO DA PLATAFORMA SOS
SANIDADE PÚBLICA CONTRA RECORTES E PRIVATIZACIÓNS NA SANIDADE
PÚBLICA GALEGA.
5.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG DE APOIO Á INICIATIVA LEXISLATIVA
POPULAR PARA A DEFENSA E PROMOCIÓN DA SANIDADE PÚBLICA EN
GALIZA.
6.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA A SUBIDA DO IMPOSTO DE BENS
INMÓBEIS (IBI) DECIDIDA POLO GOBERNO DO ESTADO.
7.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE PARA A MODIFICACIÓN POLA XUNTA
DE GALICIA DOS CRITERIOS DAS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO
DO EMPREGO A TRAVÉS DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON
ENTIDADES LOCAIS.
8.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A MELLORA DA VISIBILIDADE
DOS PASOS DE PEÓNS NA AC-841.
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9.- MOCIÓNS.
10.- ROGOS E PREGUNTAS.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do
Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto, pasando a
tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os
seguintes:

1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 34/12 Á 95/12)
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 23 de xaneiro ata o 16
de febreiro de 2011, que comprenden os números 34 ao 95, 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 (4º TRIMESTRE DE 2011).
O Sr. alcalde da conta do informe conxunto de Tesourería e Intervención, de
16/02/2012, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no
cuarto 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.

3.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

DE

CLASIFICACIÓN

DE

PROPOSICIÓNS DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
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CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS
MUNICIPAIS.
O Sr. alcalde da a benvida ao Sr. Parajó e da conta da proposta de 14/02/2012, que se
recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de
urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación, mediante procedemento aberto con multiplicidade de
criterios de valoración, para a contratación do servizo de CONSERVACIÓN E
MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS, instruído
como consecuencia da providencia da alcaldía de 13/10/2011.
Considerando que, tal e como consta no expediente, presentáronse á licitación as
seguintes empresas:
1.- SICE (SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.)
rexistro de entrada nº 214.
2.- MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L., rexistro de entrada nº 243.
3.- TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A., rexistro de entrada nº 244/280.
4.- ELECNOR, S.A., rexistro de entrada nº 246
5.- DAVIÑA, S.L., rexistro de entrada nº 252.
6.- ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., rexistro de entrada nº 254.
7.- IMESAPI, S.A., rexistro de entrada nº 265/382.
8.- CLECE, S.A. (GRUPO ACS), rexistro de entrada nº 271/283
9.- ATELEX, S.L., rexistro de entrada nº 272/376.
Considerando que a Mesa de contratación, na reunión de 02/02/2012, admite a todas as
empresas licitadoras, por considera que presentaron a documentación esixida no prego.
Considerando que a Mesa de contratación, na reunión de data 10/02/2012, á vista do
informe dos servizos técnicos de 08/02/2012, procede á valoración da documentación
contida nos sobres B (Referencias técnicas) das proposicións presentadas polas empresas
licitadoras, de acordo cos criterios de valoración establecidos no Prego, co seguinte
resultado:
•

SICE (SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.) ......... 26
puntos
- Calidade técnica do servizo ................ 11 puntos.
- Melloras ofertadas ...............................15 puntos.

•

MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L. .................................................... 19
puntos
- Calidade técnica do servizo .............. 10 puntos.
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-

Melloras ofertadas ............................. 9 puntos.

•

TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A. .....................................................................
puntos
- Calidade técnica do servizo................ 6 puntos.
- Melloras ofertadas ............................ 0 puntos

•

ELECNOR, S.A. ..................................................................................................... 20
puntos
- Calidade técnica do servizo .............. 13 puntos.
- Melloras ofertadas ............................. 7 puntos.

•

DAVIÑA, S.L. .......................................................................................................... 13
puntos
- Calidade técnica do servizo .............. 10 puntos.
- Melloras ofertadas ............................. 3 puntos.

•

ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L. ......................................................................... 18
puntos
- Calidade técnica do servizo............... 7 puntos.
- Melloras ofertadas ........................... 11 puntos.

•

IMESAPI, S.A. ........................................................................................................ 20
puntos
- Calidade técnica do servizo ............. 14 puntos.
- Melloras ofertadas ............................. 6 puntos.

•

CLECE, S.A. (GRUPO ACS) .................................................................................. 10
puntos
- Calidade Técnica do servizo ............ 10 puntos.
- Melloras ofertadas ............................ .0 puntos.

•

ATELEX, S.L. ......................................................................................................... 10
puntos
- Calidade técnica do servizo................10 puntos.
- Melloras ofertadas .............................. 0 puntos

6

Considerando que na mesma reunión de 10/02/2012, a Mesa procede á apertura dos
sobres C (Proposición económica) e, á vista das ofertas realizadas, acorda non valorar a
dispoñibilidade ofertada pola empresa MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ S.L., que
ofrece 0 horas como tempo para atender as avarías urxentes, por considerala de imposible
cumprimento.
Considerando que unha vez valorados os sobres C, de acordo cos criterios de valoración
establecidos no Prego, avaliables de forma automática, obtense o seguinte resultado:
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“CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS
MUNICIPAIS”
TOTAL
PUNTOS
PUNTOS
Proposición dispoñibilid PUNTOS
EMPRESA
Sobre C
ade
económica
SICE (SOCIEDAD IBÉRICA DE
46,25
4,50
50,75
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.)
MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L
46,15
0,00
46,15
TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A.
14,42
0,15
14,57
ELECNOR, S.A.
50,77
2,40
53,17
DAVIÑA, S.L.
32,11
7,20
39,31
ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L. .
60,00
3,60
63,60
IMESAPI, S.A. .
6,92
1,80
8,72
CLECE, S.A. (GRUPO ACS)
44,45
10
54,45
ATELEX, S.L. .
11,54
0,60
12,14
Resultando que sumada a puntuación obtida polas empresas na valoración dos sobres B,
referencia técnicas e C, oferta económica, a puntuación total obtida polas empresas
licitadoras é a seguinte:

“CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS
MUNICIPAIS”
PUNTOS PUNTOS
TOTAL
SOBRE
EMPRESA
SOBRE
PUNTOS
“C”
“B”
SICE (SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
26
50,75
76,75
ELÉCTRICAS S.A.)
MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L
19
46,15
65,15
TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A.
6
14,57
20,57
ELECNOR, S.A.
20
53,17
73,17
DAVIÑA, S.L.
13
39,31
52,31
ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L. .
18
63,60
81,60
IMESAPI, S.A. .
20
8,72
28,72
CLECE, S.A. (GRUPO ACS)
10
54,45
64,45
ATELEX, S.L. .
10
12,14
22,14
Considerando que á vista do resultado obtido a Mesa de contratación, na mesma reunión
de 10/02/2012, acorda clasificar por orde decrecente de valoración as proposicións das
empresas licitadoras, de acordo cos criterios de valoración establecidos no Prego, da
seguinte forma:
1.- ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.
2.- SICE (SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.)
3.- ELECNOR, S.A.
4.- MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L.
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5.- CLECE, S.A. (GRUPO ACS)
6.- DAVIÑA, S.L.
7.- IMESAPI, S.A.
8.- ATELEX, S.L
9.- TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A.
Así mesmo a Mesa de contratación acorda propoñer ao órgano de contratación a
adxudicación a favor da empresa ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., CIF B-15457575, por
ser a empresa clasificada en primeiro lugar.
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 virtude do exposto, e en aplicación do establecido no artigo 135 da LCSP, proponse ao
Pleno a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Declarar válida a licitación,

Segundo.- Clasificar por orde decrecente as proposicións presentadas polas empresas
licitadoras, que queda establecida da seguinte forma:

1.- ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L........................................................... 81,60 puntos
2.- SICE (SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS)...76,75 puntos
3.- ELECNOR, S.A. ..................................................................................... 73,17 puntos
4.- MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L. .................................... 65,15 puntos
5.- CLECE, S.A. (GRUPO ACS) ................................................................. 64,45 puntos
6.- DAVIÑA, S.L. .......................................................................................... 52,31 puntos
7.- IMESAPI, S.A. ........................................................................................ 28,72 puntos
8.- ATELEX, S.L. ......................................................................................... 22,14 puntos
9.- TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A...................................................... 20,57 puntos

Terceiro..- Requirir á empresa ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., CIF B-15457575, por
ser a empresa que fai a oferta economicamente mais vantaxosa, para que, no prazo de
dez días hábiles contados dende o seguinte a aquel no que reciba a notificación deste
acordo, presente á documentación establecida no Prego de cláusulas administrativas que
rexen a contratación e que é a seguinte:
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- 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.
- Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación.
- Compromiso de adscribir á execución do contrato os medios persoais e materiais
ofertados para a execución do contrato, de acordo co artigo 53.2 da Lei de contratos
do sector público.

Cuarto.- Facultar ao alcalde para adxudicar o contrato, de acordo coa clasificación de
ofertas, unha vez que se aporte a documentación requirida.

Teo, 14 de febreiro de 2012
Martiño Noriega Sánchez”

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajo,
agradece as palabras de benvida do Sr. alcalde. Pregunta se hai presentado algún
recurso en relación co asunto que se está tratando.

Respóndelle o Sr. alcalde que non lle consta que se presentara ningún recurso, pero
que o prazo para interpoñelo empeza dende que se notifique o acordo.

O Sr. Parajó di que se vai abster neste asunto porque á empresa que viña prestando o
servizo non se lle valorou a dispoñibilidade nin algunha das melloras que ofertou,
cando se trata dunha empresa que estaba traballando para o concello.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que está de acordo co Sr.
Parajó en canto á valoración da dispoñibilidade e dalgunha mellora ofertada pola
empresa que está prestando o servizo, engadindo que aínda que non dubida da
legalidade do proceso ao PSOE lle gustaría que o contrato o levara unha empresa con
mellor valoración técnica e non a que ofrece mellor prezo, e polo tanto tamén se vai a
abster.
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que el estivo na Mesa de contratación e que
foi un proceso transparente e que polo tanto está de acordo coa proposta.
Intervén seguidamente o Sr. alcalde para dicir que as melloras ofertadas as valoran os
servizos técnicos e en canto a dispoñibilidade ofertada pola empresa que ven
prestando o servizo actualmente a Mesa entendeu que era imposible cuantificar a
oferta de 0 horas para atender as avarías urxentes. Di que a oferta económica tiña
moito peso, e que polo tanto esa valoración non tería variado a valoración das ofertas,
engadindo que noutros servizos, como no SAF que se está contratando, non se valora
a baixa económica, pero que neste proceso a empresa proposta é a mais vantaxosa.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que a empresa que viña prestando o servizo é de Teo e as outras que se presentaron
non o son, e ademais facía servizos a maiores do mantemento do alumeado que lle
gustaría que se lle tiveran en conta. Di que, en calquera caso, preguntou pola empresa
que está clasificada en primeiro lugar, que está prestando o servizo en Brión, e déronlle
boas referencias, pero insiste en que lle gustaría que, en igualdade de condicións, se
lle adxudicara a unha empresa de Teo.

A Sra. Lemus e o Sr. Guerra renuncian á segunda quenda de intervencións.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
quince votos a favor (9 BNG e 6 PP) e dúas abstencións (2 grupo mixto), acorda:
Primeiro.- Declarar válida a licitación,

Segundo.- Clasificar por orde decrecente as proposicións presentadas polas
empresas licitadoras, que queda establecida da seguinte forma:

1.- ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L........................................................... 81,60
puntos
2.- SICE (SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS)...76,75
puntos
3.- ELECNOR, S.A. .................................................................................. 73,17 puntos
4.- MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L. ................................. 65,15 puntos
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5.- CLECE, S.A. (GRUPO ACS) .............................................................. 64,45 puntos
6.- DAVIÑA, S.L. ....................................................................................... 52,31 puntos
7.- IMESAPI, S.A. ...................................................................................... 28,72 puntos
8.- ATELEX, S.L. ....................................................................................... 22,14 puntos
9.- TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A.................................................... 20,57 puntos

Terceiro..- Requirir á empresa ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., CIF B-15457575,
por ser a empresa que fai a oferta economicamente mais vantaxosa, para que, no
prazo de dez días hábiles contados dende o seguinte a aquel no que reciba a
notificación deste acordo, presente á documentación establecida no Prego de
cláusulas administrativas que rexen a contratación e que é a seguinte:
- 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.
- Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación.
- Compromiso de adscribir á execución do contrato os medios persoais e
materiais ofertados para a execución do contrato, de acordo co artigo 53.2
da Lei de contratos do sector público.

Cuarto.- Facultar ao alcalde para adxudicar o contrato, de acordo coa
clasificación de ofertas, unha vez que se aporte a documentación requirida.
4.- DITAME DA MOCIÓN PSdeG-PSOE SOBRE APOIO DA PLATAFORMA SOS
SANIDADE PÚBLICA CONTRA RECORTES E PRIVATIZACIÓNS NA SANIDADE
PÚBLICA GALEGA.
5.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG DE APOIO Á INICIATIVA LEXISLATIVA
POPULAR PARA A DEFENSA E PROMOCIÓN DA SANIDADE PÚBLICA EN
GALIZA.
O Sr. alcalde explica que dado que hai unha moción do BNG e do PSOE sobre o
mesmo asunto, os asuntos incluídos nos puntos catro e cinco da orde do día decaen,
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para despois plantexar, por vía de urxencia, unha moción conxunto do BNG e do
PSdeG-PSOE.

6.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG CONTRA A SUBIDA DO IMPOSTO DE BENS
INMÓBEIS (IBI) DECIDIDA POLO GOBERNO DO ESTADO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de persoal, medio natural e deportes, D.
Manuel Anxo Fernández Baz.

O Sr. Fernández da conta da moción do BNG de 14/02/2012 (rex. entrada nº 992) que
se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de
contas, facenda e asuntos económicos de 17/02/2012.

“MOCIÓN CONTRA A SUBA DO IMPOSTO DE BENS INMÓBEIS (IBI)
DECIDIDA POLO GOBERNO DO ESTADO
O Goberno Central vén de aprobar o Real Decreto-Lei 20/2011, de medidas urxentes en materia
orzamentaria, que inclúe o incremento do Imposto de Bens Inmóbeis de Natureza Urbana (IBI).
Neste RDL, o Goberno Central do PP impón unha suba dos tipos de gravame do IBI, que non poderá
ser inferior a 0,50 no 2012 e a 0,60 no 2013. E varía entre o 10%, 6% e 4%, en función da antigüidade
da revisión catastral -antes de 2002 (10%), entre 2002 e 2004 (6%), e entre 2008 e 2011 (4%). Este
incremento vai afectar gravemente aos concellos galegos, xa que son máis do 70% os concellos de
Galiza que fixeron a súa última valoración catastral antes de 2002. En todos estes concellos, o
incremento será do 10% do imposto e afectará á totalidade dos inmóbeis de uso residencial. Ademais
haberá máis de 100 concellos nos que a suba suporá nos recibos do IBI un incremento do 50% en
dous anos, xa que están aplicando o tipo mínimo fixado pola lei, e agora obrígaselles desde o
Goberno Central a que o tipo non sexa inferior a 0,50 en 2012 e 0,60 en 2013.
A medida do goberno do PP no Estado vén botar por terra as previsións que adoptaron os concellos
antes do 1 de xaneiro, en canto á actualización de taxas e impostos, que se fixeron tendo en conta a
situación económica municipal e dos seus habitantes, que agora veñen a sufrir este ano e o próximo
unha nova e forte suba de impostos, acumulándose o incremento aprobado polo Goberno Central aos
incrementos aprobados por moitos concellos para 2012.
Isto supón indubidabelmente un ataque frontal á autonomía local, por ser os concellos os que teñen a
posibilidade de fixar os tipos impositivos do IBI, véndose abocados a un incremento que vai repercutir
gravemente na economía das familias e constituíndo unha medida do PP desde o goberno do Estado
que despreza a competencia municipal de poder utilizar os seus mecanismos tributarios para xerar os
ingresos necesarios para o correcto equilibrio das súas finanzas.
A medida adoptada polo goberno do Estado resulta, ademais de invasora das competencias locais,
inoportuna e escapista das súas responsabilidades, porque escapa á necesidade dunha reforma
urxente do financiamento local para incrementar a contía de participación nos ingresos do Estado
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(PIE) por parte dos concellos galegos, integrándoa plenamente nos orzamentos da Xunta de Galiza e
aplicando criterios de reparto que teña en conta o maior custe dos servizos en Galiza, derivado da
dispersión poboacional e do envellecemento dos habitantes do noso país.
Pero, tamén, fronte a esta medida tan inxusta do Goberno Central, xunto co incremento da PIE e o
recoñecemento de criterios específicos para Galiza, existe a alternativa de aumentar a capacidade
financeira dos concellos coa cesión de novos tributos, dotar de maior eficacia á loita contra a fraude
fiscal e por preservar que os concellos poidan decidir sobre os seus propios instrumentos tributarios
para equilibrar os seus orzamentos, coa debida corresponsabilidade fiscal.
Diante desta grave medida que obriga a un incremento impositivo que prexudicará á cidadanía, cun
grave impacto nas economías domésticas e que invade as competencias municipais, correspóndelle
ao Goberno galego actuar para preservar a autonomía dos concellos galegos, e non optar polo
silencio cómplice diante da inxusta imposición do Goberno Central.
Por todo o exposto é polo que o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da
Corporación Municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1. Manifestar o rexeitamento ao incremento do tipo de gravame do IBI que figura no RDL 20/2011 por
se tratar dunha medida absolutamente inxusta que invade as competencias dos concellos e obriga a
unha política impositiva onerosa para as economías da cidadanía.
2. Instar ao Goberno Central á retirada do incremento do IBI fixado polo RDL 20/2011.
3. Solicitar do Presidente da Xunta de Galiza a:
a. Instar do Goberno do Estado á retirada do incremento do IBI fixado no RDL 20/2011.
b. Instar do Goberno do Estado a proceder a unha reforma urxente do financiamento local, de
tal xeito que se incremente a contía de participación nos ingresos do Estado por parte dos concellos e
dita participación se integre plenamente nos orzamentos da Xunta de Galiza. Tendo en conta nos
criterios de reparto o maior custe dos servizos no noso país, derivado da dispersión poboacional e do
envellecemento da mesma.
c. Impulsar un Plan de Financiamento Local coa cesión de novos tributos e capacidade
normativa sobre os mesmos, así como medidas para a mellora efectiva da loita contra a fraude fiscal.
4. Dar traslado deste acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do Estado e
portavocías dos grupos parlamentares do Parlamento galego.
Teo, 14 de febreiro de 2012”

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que a ninguén lle gusta que suban os impostos, pero que o que lle chama a atención é
que o BNG use dúas varas de medir, porque por un lado critica a medida e por outro a
inclúe nos orzamentos. Di o Sr. Parajó que o BNG tiña esta moción dende fai tempo e
tería que tela presentado antes de aprobar os orzamentos municipais e non incluír o
incremento do IBI nos mesmos. Pregúntalle ao Sr. alcalde porque non presentou a
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moción cando se presentou nos demais concellos. Considera o Sr. Parajó que as
revisións catastrais non se están facendo nos concellos porque os gobernos locais
saben que se as fan poden perder as eleccións, concretamente en Teo, a revisión
catastral esta sen facer dende o ano 1994 ou 1996, e polo tanto ten que ser o goberno
central o que suba o IBI, porque os gobernos locais non se atreven.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que está de acordo coa moción,
en canto ao fondo Dille ao Sr. Parajó que se trata dunha suba do imposto, non dunha
revisión catastral, engadindo que en Oroso, no 2008, fíxose a revisión catastral e nas
seguintes eleccións o grupo de goberno sacou maioría absoluta. Considera a Sra.
Lemus que o que fixo o goberno do PP foi subir os impostos, invadindo competencias
municipais, cunha vixencia temporal de dous anos, trasladando o problema da
insuficiencia financeira para o 2014. A concelleira do grupo mixto dille ao grupo de
goberno municipal que apoia a moción en canto ao contido da mesma, pero que parece
máis unha moción da oposición que do grupo de goberno. Di que coa moción queda
patente a incongruencia do equipo de goberno, que critica a suba de impostos, e por
outro lado no anterior Pleno aproba unha delegación na Deputación para que se faga
cargo da xestión catastral co obxecto de que, no futuro, se faga a revisión catastral.
Opina a Sra. Lemus que a moción debería centrarse na invasión de competencias
municipais por parte do Estado e deixar o resto sobre a suba de taxas e impostos, á
vista das últimas decisións do grupo de goberno. Remata a Sra. Lemus dicindo que
está de acordo co Sr. Parajó en que non se xustifica a presentación da moción no mes
de febreiro, despois de aprobar os orzamentos municipais, cando noutros concellos se
presentou no mes de xaneiro.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que tamén lle sorprende que se entregue a
xestión á Deputación e logo se presente esta moción, engadindo que se trata dunha
medida temporal adoptada polo goberno central xunto con outras medidas, como a de
ampliar de 5 a 10 anos o prazo para devolver as liquidacións negativas dos anos 2008
e 2009 ao Estado, no marco do compromiso do goberno co financiamento local. Explica
o Sr. Guerra que rexeitan a moción, se ben estarían dispostos a apoiala se a emendan
deixando so a solicitude da reforma do financiamento local.
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O Sr. alcalde aclara que se trata dunha medida ditada por Real Decreto, de obrigado
cumprimento, e que polo tanto hai que recollela nos orzamentos municipais o que non
impide criticar a suba do IBI. En canto á revisión catastral, explica que non é inmediata,
e que a delegación da xestión catastral na Deputación se fixo igual que a teñen a
maioría dos concellos da provincia, sendo que a moción preséntase por unha cuestión
de fondo, de estar en desacordo coa suba dos impostos.

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, e di que os orzamentos municipais tiñan
que recoller a suba do IBI aínda que se estea en contra, porque é unha norma imposta
polo goberno central, de suba de impostos, que dixo que non ía subir os impostos e
sube non só o IBI, senón tamén o IRPF, engadindo que acatar a medida non implica
estar de acordo coa mesma, e que se é importante o financiamento local, tamén o é a
autonomía local, e o goberno do PP está invadindo a autonomía municipal con esta
norma. Remata o Sr. Fernández dicíndolle ao Sr. Guerra que o BNG non vai modificar
a moción presentada.

Aberta a segunda quenda de intervencións o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que se os orzamentos se aprobaran en decembro como marca a lei, e que non era
posible recoller nos mesmos a suba do IBI aprobada polo goberno central, porque
aínda non se ditara o Real Decreto. Dille ao Sr. alcalde que non lle respostou á
pregunta de por que o BNG non presentou a moción cando a presentaron nos demais
concellos, sobre todo antes de aprobar os orzamentos.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que está de acordo co exposto
polo Sr. Parajó e engade que non entende a defensa que está facendo o PP desta
medida temporal que non resolve os problemas de financiamento local, porque para
que os concellos poidan prestar os servizos que teñen encomendados é preciso
modificar a regulación do financiamento municipal e non adoptar medidas temporais
que non resolven os problemas.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen lle di á Sra. Lemus que o PP toma estas
medidas, porque hai que ver como esta o Goberno de España, dicíndolle ao BNG que
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dende o ano 2007, no concello de Teo, subiron máis de 20 taxas, contando as que
puxeron novas, e que logo critican a suba do IBI.

Intervén o Sr. alcalde e dille ao Sr. Parajó que hai poucos concellos que teñan os
orzamentos aprobados, a día de hoxe, que por outro lado tampouco os ten aprobados
o goberno central, e acláralle que a moción non se trouxo antes ao Pleno por esperar a
que estivera o Sr. Parajó para poder debatela.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (9 BNG e un grupo mixto-PSOE), seis en contra (6 PP) e unha
abstención (1 grupo mixto – IN-TEO), acorda:
1. Manifestar o rexeitamento ao incremento do tipo de gravame do IBI que figura
no RDL 20/2011 por se tratar dunha medida absolutamente inxusta que invade as
competencias dos concellos e obriga a unha política impositiva onerosa para as
economías da cidadanía.
2. Instar ao Goberno Central á retirada do incremento do IBI fixado polo RDL
20/2011.
3. Solicitar do Presidente da Xunta de Galiza a:
a. Instar do Goberno do Estado á retirada do incremento do IBI fixado no
RDL 20/2011.
b. Instar do Goberno do Estado a proceder a unha reforma urxente do
financiamento local, de tal xeito que se incremente a contía de participación nos
ingresos do Estado por parte dos concellos e dita participación se integre
plenamente nos orzamentos da Xunta de Galiza. Tendo en conta nos criterios de
reparto o maior custe dos servizos no noso país, derivado da dispersión
poboacional e do envellecemento da mesma.
c. Impulsar un Plan de Financiamento Local coa cesión de novos tributos e
capacidade normativa sobre os mesmos, así como medidas para a mellora
efectiva da loita contra a fraude fiscal.

- 15 -

4. Dar traslado deste acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do
Goberno do Estado e portavocías dos grupos parlamentares do Parlamento
galego.

O Sr. Parajo pide explicaciòn de voto e dille ao Sr. alcalde que lle agradece que
esperaran por el para tratar a moción, pero tamén lle gustaría que o esperaran para
tratar os orzamentos.

7.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE PARA A MODIFICACIÓN POLA XUNTA
DE GALICIA DOS CRITERIOS DAS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO
DO EMPREGO A TRAVÉS DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON
ENTIDADES LOCAIS.
O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.

A Sra. Lemus da conta da moción do PSdeG-PSOE de 11/02/2012 (rex. entrada nº
952) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de transportes, turismo, emprego e participación veciñal.
“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, PARA A MODIFICACIÓN POLA
XUNTA DE GALICIA DOS CRITERIOS DAS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O
FOMENTO DO EMPREGO A TRAVÉS DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON
ENTIDADES LOCAIS, 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
Mediante o Decreto 289/1997, de 9 de outubro, esta comunidade autónoma asumiu as
funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado relativos á xestión
realizada polo Instituto Nacional de Emprego no ámbito do traballo, o emprego e a
formación e, a través dos decretos 79/2009, de 19 de abril, polo que se establece a
estrutura orgánica da Xunta de Galicia 83/2009, de 21 de abril, polo que se fixa a
estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia, e 335/2009, de 11 de xuño,
polo que se establece a súa estrutura orgánica, la Consellería de Traballo e Benestar
asume o exercicio das competencias e funcións, entre outras materias, no relativo ás
políticas activas de emprego.
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O pasado 27 de decembro publicábase no DOGA unha RESOLUCIÓN do 22 de
novembro de 2011, da Dirección Xeral de Promoción do Emprego, pola que se dá
publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de febreiro de 2010 pola que
se establecen as bases que regulan, para o exercicio do ano 2010, as axudas e
subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no
ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria (DOGA
núm. 40, do 01/03/10), programas de cooperación con entidades locais: subvencións
para a contratación de traballadores e traballadoras desempregados/as para a
realización de obras ou servizos de interese xeral e social.
Despois de facer unha análise moi meticuloso do reparto feito nos dous últimos anos
por concellos e por número de parados podemos apreciar como a Consellería fixo unha
vez mais unha demostración da política clientelar e arbitraria que está a levar a cabo o
Goberno do PP, o Goberno do Sr. Feijoo.
Unha política insolidaria na que se premia aos concellos e aos parados/as daqueles
municipios gobernados polo PP e se castiga de forma totalmente arbitraria e inxusta as
persoas paradas que teñen a súa residencia en concellos gobernados por outras forzas
políticas diferentes o PP.
Para os socialistas o xusto sería que o reparto por concellos fose un reparto equitativo,
e que o mesmo estivera directamente relacionado co número de parados censados en
cada un dos concellos.
Nos datos publicado no DOGA relativos os anos 2009 e 2010, pódese apreciar como se
repartiron os 87.034.082,00 € nos diferentes concellos e amosan unha vez mais a
arbitrariedade e inxustiza do Goberno do Sr. Feijoo.
Podemos apreciar como ós Concellos gobernados polo PP lles outorgaron axudas por un
total de 40.382.697,00 € cando por parados inscritos en ditos concellos lles houbera
correspondido un total de 20.513.270,00 €, e dicir lles outorgaron un 96.9% mais do
que lles correspondía nun reparto equitativo de ditos fondos.
No caso dos concellos gobernados polo PSdeG, correspondéndolles un total de
50.669.329 €, lles asinaron só 31.424.654 €, e dicir un 38% menos do que lles
tocaba por número de parados.
No caso dos concellos gobernados polo BNG este descenso e do 14.6% nestes dous
anos de Goberno de Feijoo.
No caso do Concello de Teo, o total do importe aportado pola Xunta foi de
103.396,00 €, cando lle correspondería, de terse feito dito reparto dunha forma
equitativa e xusta por número de parados, un total de 392.765,00 €, e dicir, un 64,3
% menos.
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO:
O Concello de Teo insta á Xunta de Galicia a modificar os criterios das axudas e
subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no
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ámbito de colaboración con entidades locais, de maneira que as mesmas non se fagan
de forma arbitraria e respondendo a intereses políticos senón en función do número de
parados e que dito reparto respecte a proporcionalidade co número de parados de cada
concello”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que é un defensor de que as subvencións se repartan equitativamente entre todos os
concellos, pero que na realidade ningún partido o fai así e todos “arriman a ascua á súa
sardiña” sen respetar criterios obxectivos no reparto de subvencións, polo que está
plenamente de acordo coa moción. Sinala que cando gobernaba o bipartito na Xunta a
Teo non se lle daba nada, e agora algo reparten, porque ao concello lle acaban de
darlle a captación de augas en Pontevea.

O portavoz do PP, Sr. Guerra, cede a palabra o concelleiro de seu grupo D. Eloy Gesto
Beiroa.

O Sr. Gesto dille á Sra. Lemus que na moción fanse afirmacións pouco prudentes,
porque as subvencións están reguladas por unha Orde da Xunta que está dirixida aos
parados e non aos concellos. Engade que os fondos de cooperación que se establecen
na Orde de 2010 son practicamente os mesmos que se establecían na Orde que tiña
aprobada o bipartito, e dá lectura á mesma, explicando que distribúe os fondos de xeito
proporcional ao número de parados e a outro criterio e que as obras que se leven a
cabo deben ser de interese social e que favorezan a formación dos desempregados. Di
o Sr. Gesto que facendo unha distribución proporcional dos fondos, como se solicita na
moción, sairían perdendo os concellos pequenos, e pon de exemplo a Vigo, sinalando
que non recibe os fondos en proporción aos parados que ten rexistrados, e isto porque
nos concellos grandes existen entidades que cumprimentan a función de fomento do
emprego, que non existen en concellos pequenos. Salienta o concelleiro do PP que, en
relación ás escolas obradoiro, no ano 2006 so recibiron axuda 17 concellos dos 216
gobernados polo PP, mentres que os 26 concellos gobernados polo PSOE recibiron a
metade das axudas, e no ano 2007 so 18 concellos gobernados polo PP recibiron
subvención, mentres que os concellos gobernados polo PSOE dobraron as
subvencións recibidas polos concellos gobernados polo PP, concluindo que os do PP
recibiron menos subvención por parado.
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O Sr. alcalde manifesta estar de acordo coa moción, e dille ao Sr. Gesto que as
escolas taller non teñen que ver cos plans de cooperación, e que no concello de Teo
existe un agravio comparativo no reparto dos plans de cooperación, que concretamente
o ano pasado foi escandaloso, e que aínda que este ano subiron a cantidade asignada
ao concello de Teo, segue habendo un desfase con respecto a outros concellos.
Salienta o Sr. alcalde que a isto hai que engadirlle que este ano o concello tivo que
adiantar os cartos das nóminas ata o mes de decembro, facéndose fronte o pago con
fondos propios, porque a Xunta non fixo prepago. Reitera o Sr. alcalde que non se
poden mesturar as escolas taller cos plans de cooperación, que se teñen que repartir
aos concellos de acordo con criterios obxectivos, e que ao concello de Teo
correspondéronlle no ano pasado menos de 100 €, cantidade inferior a moitos
concellos, sendo claro polo tanto o agravio comparativo.

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus,
di que o que lle preocupa é o concello de Teo, que nos anos 2009 e 2010, por este
fondo, recibiu 140.000 € cando polo número de parados corresponderíanlle 392.000 €,
e o concello de Mondariz Balneario recibiu 122.000 €, con menos de 1.000 habitantes,
cando en proporción, polo número de parados, corresponderíanlle 11.000 €. Sinala a
Sra. Lemus que os criterios de reparto deberían ser máis xustos, porque concellos
moito máis pequenos, con menos de 1.000 habitantes, gobernados polo PP, recibiron
os mesmos fondos que Teo, que conta con 18.000 habitantes.

Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e di que o que lle interesa da moción
é a parte da proposta de acordo, considera que eses desaxustes non se deben
producir, e que as cantidades que reciban os concellos deben responder a criterios
xustos, pero que isto serve para todos os partidos.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Gesto, e dille á Sra, Lemus que está de acordo cos
datos que aportou correspondentes ao concello de Teo, pero di que a culpa non é da
Xunta de Galicia, senón do goberno municipal de Teo, que leva cabo unha política
activa de emprego que non é axeitada, e non se fai o esforzo necesario para que
cheguen os fondos que lle corresponden ao concello.
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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 en contra (6 PP), acorda instar
á Xunta de Galicia a modificar os criterios das axudas e subvencións para o
fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de
colaboración con entidades locais, de maneira que as mesmas non se fagan de
forma arbitraria e respondendo a intereses políticos senón en función do número
de parados e que dito reparto respecte a proporcionalidade co número de
parados de cada concello.

8.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A MELLORA DA VISIBILIDADE
DOS PASOS DE PEÓNS NA AC-841.
O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.

A Sra. Lemus da conta da moción do PSdeG-PSOE de 11/02/2012 (rex. entrada nº
953) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos.
“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 MELLORA DA
VISIBILIDADE DOS PASOS DE PEONS NA AC-841, 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
Nos últimos meses apareceron novas de atropelos nos pasos de peóns na estrada AC841 no seu paso pola parroquia de Cacheiras.
Trátase dunha estrada de titularidade autonómica, que soporta un tráfico de case 5.000
vehículos ao día, que tivo obras de mellora hai menos de tres anos, o que aínda fai
mais inexplicable a situación de varios pasos de peóns na mesma.
Hai pasos de peóns moi mal iluminados na Travesía de Cacheiras, destacando por
exemplo os existentes entre os números 70-71, ou enfronte á Urbanización A Solaina,
onde en condicións de choiva a visibilidade dos peóns é escasa, por non dicir nula.
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En comparación, outros pasos de peóns, como o da rotonda da Gaiteira, destacan pola
súa visibilidade, incrementando claramente a seguridade viaria dos/as cidadáns que
circulan a pé.
Tendo en conta tanto o feito do volume importante de tránsito de vehículos, como os
datos que sinalan a este treito como un dos “puntos negros”, de maior sinistralidade
dentro da comarca de Compostela, conforme a un informe da Guarda Civil do ano 2009
encargado pola Fiscalía Superior de Galicia, é imprescindible e urxente acometer as
obras necesarias para a mellora da seguridade viaria nos pasos de peóns en Cacheiras.
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Instar á Xunta de Galicia para que tomen as medidas oportunas para mellorar a
seguridade viaria na Estrada AC-841, no tramo urbano de Cacheiras”.

A Sra. Lemus di que supón que esta moción vai a acadar a unanimidade dos
concelleiros/as porque considera que é compartida por todos os grupos municipais, non
sendo normal que a estrada AC-841 estea na situación de inseguridade viaria na que
se atopa, despois do tempo transcorrido dende que se remataron as obras.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que está de acordo coa moción, pero que vota en falla que na mesma non se inclúa a
estrada N-550, que ten mais tráfico e está tan mal ou peor que a AC-841.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que o seu grupo está de acordo coa
moción, pero que os problemas non están so en Cacheiras, senón tamén en

A

Ramallosa e en Pontevea e, en xeral, en toda a estrada.

O Sr. alcalde amosa a conformidade do BNG co contido da moción, e propón que se lle
engada á mesma á referencia aos “tramos urbanos da Ramallosa e de Pontevea”.
Explica o Sr. alcalde que a petición xa se reiterou, pero que a Xunta entende que na
Ramallosa e en Pontevea os pasos de peóns poden ser máis un problema que unha
solución, se non se poñen semáforos con pulsador.

A Sra. Lemus e o resto de concelleiros/as amosan a súa conformidade coa proposta,
quedando a moción que se está a tratar emendada coa engádega indicada.
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos seus membros, acorda instar á Xunta de Galicia para que
tomen as medidas oportunas para mellorar a seguridade viaria na Estrada AC841, nos tramos urbanos de Cacheiras, a Ramallosa e Pontevea.

9.- MOCIÓNS.
Entrados no punto noveno da orde do día relativo a mocións, o Sr. alcalde, da conta de
que, de acordo co exposto anteriormente, hai unha moción conxunta do BNG e do
PSOE de apoio á iniciativa lexislativa popular para a defensa e promoción da sanidade
pública en Galiza, tres mocións do BNG e unha moción do PSOE, e pregunta se algún
grupo municipal quere presentar algunha moción de urxencia máis, sen que polos
grupos municipais se presente ningunha a maiores das xa sinaladas polo Sr. alcalde.
.
9.1.- Moción do grupo municipal do BNG, e do PSdeG-PSOE de apoio á iniciativa
lexislativa popular para a defensa e promoción da sanidade pública en Galiza.

O Sr. alcalde di que se esta moción substitúe as dúas que decaeron da orde do día,
non sendo polo tanto preciso xustificar a urxencia, aínda que sí procede acordar a súa
inclusión no mesmo.

Sometida a urxencia votación, o Pleno da Corporación, con once votos a favor (9
BNG e 2 grupo mixto) e seis abstencións (6 PP) 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 municipal do BNG, e do PSdeG-SOE de apoio á
iniciativa lexislativa popular para a defensa e promoción da sanidade pública en
Galiza.

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, da conta da moción do grupo municipal do
BNG, e do PSdeG-PSOE, de apoio á iniciativa lexislativa popular para a defensa e
promoción da sanidade pública en Galiza, de 23/02/2012, que se recolle a
continuación.
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“O grupo municipal do BNG e o PSdG-PSOE do Concello de Teo presentan conxuntamente esta
MOCIÓN DE APOIO Á INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA A DEFENSA E PROMOCIÓN
DA SANIDADE PÚBLICA EN GALIZA, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación
Municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Plataforma SOS Sanidade Pública está a promover unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) coa
finalidade de deter a política de recortes e privatizacións da Sanidade Pública impulsada polo actual
Goberno Galego e co fin de garantir o dereito constitucional á protección da saúde dos galegos e
galegas.
O artigo 43 da Constitución recoñece o dereito á protección da saúde, correspondendo aos poderes
públicos organizaren e tutelaren a saúde pública, mediante as medidas preventivas, as prestacións e
os servizos necesarios. É competencia do Goberno da Xunta de Galiza, o desenvolvemento lexislativo
e a execución da lexislación básica do Estado en materia de sanidade interior, así como en materia de
Seguridade Social, excepto as normas que configuraron o seu réxime económico.
A sanidade pública constitúe -xunto co ensino e os demais servizos públicos- un elemento básico do
Estado Social e un claro indicador de equidade e solidariedade. Nas últimas décadas, porén, estes
principios aparecen cuestionados por unha campaña neoliberal de ataque e desmantelamento dos
sistemas públicos de saúde. A decisión de combinar unha redución do orzamento sanitario co recurso
ao sector privado para construír, restaurar, equipar e xestionar os centros sanitarios leva ao sistema a
unha situación de limitación dos recursos necesarios para o mantemento da actividade dos servizos, e
a un grao de endebedamento incompatíbel co sustento do sistema público, cando menos nas
condicións actuais de universalidade e gratuidade no momento do uso, e que garanten a
accesibilidade á atención de saúde e condicións equitativas para toda a poboación.
A finalidade da proposición de Lei, presentada pola Plataforma SOS Sanidade Pública vía iniciativa
popular, é frear esa tendencia privatizadora mediante a defensa e promoción da sanidade pública
galega como garantía para a efectividade do dereito constitucional á protección da saúde.
Así pois, a proposición de Lei opta expresamente pola xestión pública directa das institucións
sanitarias do Sistema de Saúde de Galiza, na liña histórica marcada pola Lei 14/1986, do 25 de abril,
Xeral de Sanidade. Rexéitanse así as fórmulas de colaboración público-privada (private finance
initiative ou concesión de obra pública), que en países do noso contorno produciron un contrastado
empeoramento da calidade asistencial e un enorme aumento dos custos sanitarios.
A proposición de Lei pretende tamén mellorar o servizo público prestado á cidadanía incrementando a
capacidade resolutiva en atención primaria como instrumento de achegamento dos servizos de saúde
ao territorio e que terá unha grande incidencia na redución dos tempos de espera hospitalaria.
Finalmente, a proposición de Lei configura un sistema de xestión descentralizado territorialmente,
promovendo a autonomía das áreas sanitarias, sen que isto supoña a renuncia a decisións
centralizadas sobre cuestións concretas que melloren a efectividade das decisións.
Polo exposto, solicitamos do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes
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ACORDOS
PRIMEIRO- Manifestar o apoio da Corporación municipal á Iniciativa Lexislativa Popular impulsada
pola Plataforma SOS Sanidade Pública e dar traslado do mesmo á presidenta do Parlamento de
Galiza, portavoces parlamentares e presidente da Xunta de Galiza.
SEGUNDO- Animar aos veciños e veciñas do noso concello a colaborar con esta iniciativa.
TERCEIRO- Instar á Xunta de Galiza e á Consellaría de Sanidade a garantir a Sanidade Pública como
servizo universal, gratuíto e de calidade e a manter a xestión pública e directa do Sistema de Saúde
de Galiza
Teo, 23 de febreiro de 2012
Asinado: Uxía Lemus de la Iglesia
Asdo: Manuel Anxo Fernández Baz
Asdo: Carmen Diéguez González”
A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, di que se trata dunha moción de apoio á
iniciativa da plataforma SOS, formada por todo tipo de traballadores da sanidade
pública, para evitar a limitación dos recursos sanitarios dedicados á sanidade pública
galega e evitar as privatizacións impulsadas polo actual goberno da Xunta de Galicia.

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, e di que o grupo municipal do BNG
presenta esta moción conxunta co PSdeG-PSOE co obxecto de evitar os recortes que
se veñen producindo e para que se dote á sanidade publica dos medios suficientes
para garantir un servizo universal, gratuíto e de calidade, mantendo a xestión pública e
directa do sistema de saúde de Galiza, co fin de mellorar a capacidade do sistema de
atención primaria.

Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e di que xa pasou con varias mocións,
que cando algún grupo municipal presenta unha moción, o BNG presenta unha similar.
Considera que o grupo de goberno non debería presentar unha moción cando xa hai
unha moción anterior, presentada por outro grupo sobre o mesmo tema, para despois
facer unha conxunta.

O portavoz do PP, Sr. Guerra, cede a palabra ao concelleiro do seu grupo, D. José
Antonio Patiño Amboage.
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O Sr. Patiño di que se están traendo ao Pleno todas as mocións que se perden no
Parlamento de Galicia para perder o tempo. Dille ao grupo de goberno que están
facendo o mesmo que fixeron co canón da auga, que lle meteron medo aos veciños
dicindo que se ía ter que pagar e resultou que ninguén o está pagando. Di o Sr. Patiño
que dende que está gobernando o PP na Xunta, equipouse e dotouse o hospital de
Lugo, iniciouse o hospital de Vigo, tramitouse o novo hospital de Pontevedra e
rematáronse 17 centros de saúde, engadindo que eses son os feitos do PP. Dirixíndose
á Sra. Lemus dille que en Teo non goberna o PP, e que neste tempo esta concelleira
dedicouse a presentar mocións contra o PP, en vez de poñerlle as pilas o grupo de
goberno.

Intervén o Sr. alcalde para dicir que está de acordo coa moción presentada.

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus,
di que si que está obsesionada co PP, pero que é algo que non lle pasa a ela soa,
porque hai moita xente obsesionada co PP. Salienta que non entende que o PP vexa
partidismo nesta moción que apoia unha iniciativa popular en favor da sanidade
pública, promovida polos traballadores do sector que ven perigar a sanidade pública. Di
a Sra. Lemus que o Sr. Patiño cita os hospitais que se fan, pero non di que non se van
xestionar con fondos públicos. Salienta a concelleira do grupo mixto que os propios
traballadores do sector amosan a súa preocupación polos recortes na sanidade
pública, que tamén afecta aos cidadáns de Teo.

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, e di que a moción presentase a instancia
da plataforma que é a que pide o apoio a esta iniciativa lexislativa popular, porque o
problema da sanidade pública é importante. Tratándose dos hospitais de Vigo e de
Pontevedra, salienta o Sr. Fernández que se van a xestionar de xeito privado a través
da colaboración publico-privada, engadindo que o BNG está en contra deste xeito de
xestión. Remata o Sr. Fernández sinalando que se trata de apoiar unha iniciativa
lexislativa popular, e que o BNG a apoia porque un so fallo que teña a sanidade pública
é suficiente para que haxa que traballar para resolvelo.
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Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e di que o tema da sanidade é moi
delicado. Salienta que a ningún goberno lle gusta cobrar pola sanidade, pero que hai
que lembrar que comunidades autónomas con máis recursos, como a de Cataluña,
cobra polos servizos sanitarios, e se a Xunta de Galicia di que non vai cobrar pola
sanidade haberá que creerlle, dándolle unha marxe de confianza, polo que en principio
vaise a abster, esperando que o PP cumpra a súa palabra de que non vai cobrar pola
sanidade.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Patiño, e dille á Sra. Lemus que a sanidade é un
dereito constitucional e o PP non vai a ir en contra del. Engade que a Xunta vese
obrigada a facer recortes porque o bipartito deixou unha débeda moi grande que hai
que devolver ao Estado.

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), seis en contra (6 PP) e unha
abstención (1 grupo mixto–IN-TEO), acorda:
PRIMEIRO- Manifestar o apoio da Corporación municipal á Iniciativa Lexislativa
Popular impulsada pola Plataforma SOS Sanidade Pública e dar traslado do
mesmo á presidenta do Parlamento de Galiza, portavoces parlamentares e
presidente da Xunta de Galiza.
SEGUNDO- Animar aos veciños e veciñas do noso concello a colaborar con esta
iniciativa.
TERCEIRO- Instar á Xunta de Galiza e á Consellaría de Sanidade a garantir a
Sanidade Pública como servizo universal, gratuíto e de calidade e a manter a
xestión pública e directa do Sistema de Saúde de Galiza.

Neste momento, sendo as vinte unha horas e trinta minutos, o Sr. alcalde anuncia un
receso de dez minutos, suspendendo a sesión ata as vinte e unha horas e corenta
minutos, momento no que se reinicia a sesión.

9.2.- Moción do grupo municipal do BNG sobre o 8 de marzo de 2012, día internacional
das mulleres (rex. entrada nº 1.145, de 22/02/2012).
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O Sr. alcalde di que urxencia da moción ven determinada polo data de celebración do
día da muller que é o 8 de marzo, e que non tería sentido aprobala con posterioridade
ao citado día.

Sometida a urxencia votación, o Pleno da Corporación, por unanimidades dos
seus membros e co quorum da maioría absoluta do número legal, acorda que se
proceda ao debate e posterior votación da moción do BNG sobre o 8 de marzo de
2012, día internacional das mulleres.

O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez González.

A Sra. Diéguez da conta da moción do grupo municipal do BNG sobre o 8 de marzo de
2012, día internacional das mulleres de 22/02/2012 (rex. entrada nº 1.145), que se
recolle a continuación.

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, CARME DÍEGUEZ GONZÁLEZ e XURXO FRANCOS LIÑARES,
concelleiros do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, no Concello de Teo, presentan
esta MOCIÓN POLO 8 DE MARZO DE 2012, DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES, para o seu
debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A crise económica e social que estamos a vivir e a falta de alternativas xustas e sociais dende os
gobernos do Estado e de Galiza, golpea de maneira especial ás mulleres. A feminización da pobreza é xa
un feito na nosa sociedade facendo desaparecer avances acadados en decenios de esforzos de acción
positiva.
O paro feminino medra por riba do masculino así como o número de mulleres inactivas que desisten de
buscar emprego. A nova precarización do mercado laboral e o recorte nas pensións afectará máis
negativamente ás mulleres, que son maioría nos traballos a tempo parcial e na economía somerxida, cun
promedio de menos anos de cotización e tamén son maioría como perceptoras de pensións non
contributivas. Os recortes de servizos sociais e de atención á dependencia forzan a máis mulleres a
asumir de novo o papel de coidadoras non retribuídas. Todos eles son pasos atrás na procura da
independencia económica imprescindíbel para rachar situacións de convivencia de parella violentas.
Ante este deterioro das condicións de vida das mulleres galegas, a Xunta de Galiza renuncia a utilizar as
súas competencias para fortalecer as políticas de igualdade e redistributivas e convértese en axente activo
do recorte dos dereitos da cidadanía.
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Neste 8 de Marzo de 2012, Día Internacional das Mulleres, o BNG quere facer especial incidencia no
retroceso democrático que supoñerá a anunciada derrogación da norma que actualmente regula a
interrupción voluntaria do embarazo. Unha demanda de décadas das mulleres que se cumpriu hai escasos
meses e que o Partido Popular anuncia que desmantelará como tantas outras políticas públicas de
igualdade.
A despenalización do aborto democratizou o acceso á prestación e aliviou a presión moral que se exercía
sobre as mulleres que decidían non continuar cun embarazo. A normativa ameazada incorpora políticas de
información e prevención de embarazos non desexados, elemento clave en calquera política que pretenda
diminuír a súa incidencia. Non hai razóns sanitarias ou sociais, non hai polémica alén da provocada polos
grupos radicais conservadores e a xerarquía católica, que xustifique un retroceso de tal calibre.
Dende as institucións onde o BNG ten presenza, dende a rúa xunto coas mulleres militantes feministas
que non renuncian a reivindicar os dereitos de cidadanía da outra metade da humanidade, reclamamos o
mantemento da lexislación actual e reclamamos que esas Institucións se pronuncien no mesmo sentido.
Polo o exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do
seguinte
ACORDO
1. O Concello comprométese a defender os dereitos das mulleres e manifestarse contra a
derrogación da Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Saúde Sexual e Reprodutiva e da
Interrupción Voluntaria do Embarazo, que garante para elas a libre decisión sobre a súa
maternidade.
2. Pedirlle á Xunta de Galiza que inste ao Goberno do Estado ao mantemento da devandita lei.
3. Demandar do Goberno da Xunta de Galiza o desenvolvemento de medidas relativas á información
e á educación afectivo sexual e reprodutiva, garantindo o acceso universal aos servizos e
programas de saúde sexual e reprodutiva, o acceso a métodos seguros e información sanitaria
sobre a anticoncepción e prevención de enfermidades de transmisión sexual.
4. O Concello apoia a mobilización reivindicativa dos dereitos das mulleres convocada para o 11 de
Marzo, Día Internacional das Mulleres, polas organizacións feministas actuantes en Galiza.
5. Enviarlle este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza e ao Presidente do Goberno do Estado”.
A Sra. Dieguez di que a loita pola igualdade é un camiño longo e cheo de atrancos que
veñen de moitos lados e a crise económica fai que os medios dedicados a evitar eses
atrancos sexan menores, prexudicando ao colectivo feminino, porque supón mais paro
feminino, recortes nas prestacións sociais, precarización no mercado laboral, que
afecta mais as mulleres e que implica que moitas mulleres teñen que cargar co coidado
da familia e das persoas dependentes, afectando a independencia económica das
mulleres.
As institucións renuncian a facer políticas de igualdade e de redistribución das rendas,
e fan recortes nos dereitos da cidadanía, e por outro lado os dereitos que se foron
conseguindo vense reducidos provocando un retroceso democrático. A Sra. Diéguez
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salienta que neste 8 de marzo quérese denunciar o retroceso que supón a modificación
da lei de interrupción do embarazo, que pretende levar a cabo o goberno do PP, en
relación coa actual lei, que daba resposta ás reivindicacións das mulleres e que
incorporaba políticas de información e prevención, e reclamar que se manteña a actual
lei de interrupción do embarazo, razón pola que se presenta esta moción ao Pleno.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que, en parte, está de acordo coa moción, pero no tema da interrupción do embarazo
en menores de 16 anos entende que deben ter permiso dos pais para interromper o
embarazo, non estando de acordo nesa parte.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que si está de acordo coa
moción e que polo tanto vai votar a favor.

O portavoz do PP, Sr. Guerra, cede a palabra á concelleira do seu grupo, D.ª Carmen
Leborán Guldrís.

A Sra. Leborán di que o PP é consciente da situación da muller en Galicia, e sobre todo
no medio rural, onde ten moito traballo e pouca capacidade para decidir, porque as
decisións importantes son tomadas polo home, este problema agravase no casa das
mulleres con discapacidade, e en ningún momento o PP vai estar en contra dos
dereitos da muller, pero non está de acordo coa interrupción do embarazo en menores
sen autorización dos pais, polo que non están de acordo co último punto da moción
presentada.

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do BNG, Sra. Diéguez, di que
a loita das mulleres foi moi dura e houbo que loitar para conseguir dereitos e non debe
darse ningún paso atrás.

Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e dille á Sra. Diéguez que hai temas
que non se poden considerar un paso atrás.

- 29 -

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que comparte coa concelleira
do PP o diagnostico da situación das mulleres de Galicia, pero cree que o día 8 de
marzo vaise dar lectura a un manifesto institucional de todos os concelleiros buscando
o consenso de todos os partidos políticos, e tendo en conta que existen diferentes
sensibilidades dos partidos políticos, a modificación da lei de interrupción do embarazo
vai mais alá do tema da autorización dos pais no caso de interrupción do embarazo de
menores, e o propio ministro de xustiza fala dunha especie de penalización da
interrupción do embarazo. Opina a Sra. Lemus que chegado este punto as mulleres
progresistas teñen a obriga de defender unha lei, que non promociona o aborto, como
se día en determinados ámbitos, senón que defende os dereitos das mulleres a decidir
sobre o seu corpo.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que o PP apoia os dereitos das
mulleres, pero a responsabilidade da educación dunha filla correspóndelle aos pais,
que teñen que formar as menores para evitar que se chegue a un embarazo non
desexado, por iso antes de chegar a esa situación hai que formar para previr, sen que
iso queira dicir que o PP non vaia apoiar os dereitos das mulleres.

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.- O Concello comprométese a defender os dereitos das mulleres e manifestarse
contra a derrogación da Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Saúde Sexual e
Reprodutiva e da Interrupción Voluntaria do Embarazo, que garante para elas a
libre decisión sobre a súa maternidade.
2.- Pedirlle á Xunta de Galiza que inste ao Goberno do Estado ao mantemento da
devandita lei.
3.- Demandar do Goberno da Xunta de Galiza o desenvolvemento de medidas
relativas á información e á educación afectivo sexual e reprodutiva, garantindo o
acceso universal aos servizos e programas de saúde sexual e reprodutiva, o
acceso a métodos seguros e información sanitaria sobre a anticoncepción e
prevención de enfermidades de transmisión sexual.
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4.- O Concello apoia a mobilización reivindicativa dos dereitos das mulleres
convocada para o 11 de Marzo, Día Internacional das Mulleres, polas
organizacións feministas actuantes en Galiza.
5.- Enviarlle este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza e ao Presidente do
Goberno do Estado.

9.3.- Moción do grupo municipal do BNG de rexeitamento da reforma laboral acordada
polo goberno do Estado (rex. entrada nº 1.147, de 22/02/2012).
O Sr. alcalde xustifica a urxencia da moción en que recentemente se aprobou esta
reforma laboral o que fai preciso amosar o posicionamento sobre a mesma.

Sometida a urxencia votación, o Pleno da Corporación, con once votos a favor (9
BNG e 2 grupo mixto), seis votos en contra (6 PP) e co quorum da maioría
absoluta do número legal dos seus membros, acorda que se proceda ao debate e
posterior votación da moción do BNG de rexeitamento da reforma laboral
acordada polo goberno do Estado.

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz.

O Sr. Fernández da lectura a moción do grupo municipal do BNG de rexeitamento da
reforma laboral acordada polo goberno do Estado, de 22/02/2012 (rex. entrada nº
1.147), que se recolle a continuación.

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, CARME DÍEGUEZ GONZÁLEZ e XURXO FRANCOS
LIÑARES, concelleiros do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, no Concello de
Teo, presentan esta MOCIÓN DE REXEITAMENTO DA REFORMA LABORAL ACORDADA POLO
GOBERNO DO ESTADO, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Goberno central vén de aprobar unha ampla reforma do réxime laboral, que suporá unha mudanza
substancial no réxime de relacións laborais en Galiza.
O Real Decreto-Lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado
laboral, socava as bases sobre as que se asentaban as relacións laborais, contendo medidas
concretas que, xa desde a súa entrada en vigor, limitan os dereitos dos traballadores e traballadoras,
tanto no que atinxe aos seus dereitos económicos como á súa capacidade de negociación laboral.
Porén, como o propio Goberno vén afirmando, esas medidas non contribuirán de xeito directo a xerar
emprego nin a mellorar a estabilidade laboral das persoas que na actualidade ocupan postos de
traballo en precarias condicións. Confírmase así, que o verdadeiro programa de Goberno do PP é
aplicar unha política económica ao servizo de quenes máis teñen, en prexuízo das maiorías sociais
cuxo sustento depende do seu traballo. Constátase que o verdadeiro propósito do Goberno actual
consiste en empregar a crise económica como pretexto para atacar os dereitos dos traballadores e
traballadoras, rebaixando as súas condicións laborais.
A reforma laboral aprobada debilita a posición das persoas traballadoras ao tempo que reforza os
poderes de dirección da empresa, outorgándolle capacidade para interpretar e desenvolver de xeito
unilateral as condicións de traballo pactadas tanto a nivel individual en contrato de traballo como as
derivadas de acordos globais sustentados na negociación colectiva. Dese xeito, a nova regulación
laboral:
•

Reduce as indemnizacións por despedimento improcedente case nun terzo, afectando tamén
a dereitos consolidados de traballadores e traballadoras contratados hai anos.

•

Estende as posibilidades de abaratar os despedimentos, ao ampliar os supostos para poder
extinguir contratos laborais por mor de causas obxectivas, en base mesmo a situacións
coxunturais dunha empresa e non estruturais.

•

Permite a aplicación de medidas de flexibilización interna de xeito unilateral por parte das
empresas que favorecerán desde a extensión de regulacións de emprego, pasando pola
mobilidade xeográfica forzosa, até mesmo a imposición obrigatoria de redución de xornadas e
salarios.

•

Desampara ás persoas traballadoras no caso dos despedimentos colectivos, ao eliminar o
control da administración laboral na aprobación dos expedientes de regulación de emprego,
obrigando a acudir a un control xudicial, tamén máis limitado.

•

Crea un contrato indefinido específico, denominado “de apoio aos emprendedores”, mais
aplicábel ao 99 por 100 da empresas en Galiza, que permite o despedimento libre e gratis total
durante o primeiro ano.

•

Racha co sistema de negociación colectiva sectorial e territorial, que beneficiaba ao colectivo
de traballadores e traballadoras que desenvolven a súa profesión en actividades análogas ao
homologar as condicións e traballo con independencia da empresa concreta onde traballan,
deixando en mans da dirección empresarial a devaluación das condicións de traballo
reguladas nos convenios de ámbito supraempresarial.

A reforma laboral imposta de xeito unilateral polo Goberno central terá un impacto negativo nas
condicións de traballo e económicas das persoas traballadoras neste concello, que son a maior parte
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da nosa poboación e merecen dun respaldo institucional perante o ataque emprendido contra os seus
dereitos, que forman parte das conquistas sociais atinxidas en beneficio das maiorías sociais.
O noso Concello debe expresar o seu rexeitamento a esta reforma laboral que, lonxe de ser
equilibrada como se afana en difundir -con afán de confundir- o Goberno central, en realidade mingua
dereitos regulados en normas públicas que favorecían ás persoas traballadoras, para que fiquen a
vontade das decisións empresariais e desposuídos de calquera capacidade de negociación e presión
para mellorar as súas condicións socioeconómicas.
Polo exposto, solicitamos do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1. Manifestar o rexeitamento da Corporación municipal á reforma laboral aprobada polo Real Decreto
3/2012, do 10 de febreiro, instando ao Goberno central a:
1. Proceder á derrogación de dita norma.
2. Acometer unha mellora das relacións laborais, en base ao consenso e negociación cos
representantes sindicais , que protexa ás persoas traballadoras fronte á precariedade laboral e
inclúa estímulos reais para a xeración de emprego de xeito inmediato.
2. Comunicar o presente acordo aos grupos parlamentares do Congreso de Deputados e Parlamento
de Galiza, Presidente do Goberno do Estado e Presidente da Xunta de Galiza”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que a reforma laboral é un asunto delicado que supón un contratempo para os
traballadores, pero coa situación que ten España, e tal como nos di dende a UE, hai
que tomar medidas, xa sexa subindo impostos ou recortando. As medidas son
impopulares pero necesarias para poder recuperarse, porque non hai emprego, e hai
que recortar para evitar que siga subindo o paro. Di o Sr. Parajó que a reforma laboral,
por si soa, non vai crear emprego, pero xunto con outros instrumentos si que pode
crealo, resultando que se a reforma laboral crea ou non crea emprego saberase no
futuro, pero o que si se sabe é que algo hai que facer.

Intervén a

concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que está de acordo coa

moción, e que como dixo o Sr. Parajó esta reforma non vai crear emprego e si recorta
dereitos laborais dos traballadores. Entende a Sra. Lemus que a maioría absoluta do
PP no goberno lle permite aprobar esta reforma laboral, pero considera que a creación
de postos de traballo non é calquera tipo de traballo e en calquera condicións, e os
traballadores do pais non deben quedar quietos, porque o que lle queda aos
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traballadores é ir a xustiza cada vez que teñen un problema co empresario, porque se
perden todos os mecanismos de defensa dos dereitos laborais, o que implica e que se
vai crear precariedade laboral, e este non é o futuro que os traballadores queren para o
pais.

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

O Sr. Gesto amosa o malestar do grupo municipal do PP, porque noutras ocasións
presentaron mocións de urxencia e díxoselles que non se levaban ao Pleno para que
puideran ser informadas pola comisión informativa, e este é un tema que non tiña
porque non ir a comisión informativa, pero teñen que ceder cos seus compañeiros. En
relación co contido da moción di que os parados son do pasado do PSdeG-PSOE e
agora estamos no presente e a xente da rúa é consciente de que hai que tomar
medidas e facer recortes, porque o inimigo non é o PP nin os empresarios, e haberá
empresarios que votan xente á rúa, pero non se se lles pode estigmatizar porque a
realidade do mercado laboral en España é que a maioría dos empregos depende de
pequenos empresarios. Engade o Sr. Gesto que a reforma laboral non convence ao
grupo municipal do PP ao cen por cen, pero que por iso vai ao trámite parlamentario, e
os sindicatos, que non se mobilizaron coa reforma do PSOE, si se manifestan agora
que goberna o PP, pero a reforma laboral estaba planificada e tiña que aprobarse e a
xente sabeo, porque a realidade é moi delicada e os parados prefiren que se poida
despedir traballadores e conservar a empresa e non que teña que cerrar, porque a
situación é moi delicada. Di o Sr. Gesto que hai que ver a parte positiva da reforma, a
flexibilidade o emprego para os xovenes porque a realidade é moi dura e soster unha
situación familiar nestas condicións é moi difícil. O Sr. Gesto salienta que non se sabe
se a reforma laboral vai crear emprego, engadindo que no seu entorno xa creou algún
posto de traballo, porque agora pódese capitalizar o cen por cen do paro para facerse
autónomo. Opina que a reforma pode ter aspectos negativos, pero os partidos teñen o
parlamento para debater este tema, e a xente precisa solucións e que se tomen
medidas e se se fala das condicións laborais de España hai que ter en conta que son
as menos flexibles do seu entorno e hai que levantar o pais sen ser demagogos.
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Salienta o Sr. Gesto que a reforma laboral aínda está pendente do tramite
parlamentario, que é onde hai que facer as propostas.

Intervén o Sr. alcalde e dille ao Sr. Gesto que en canto á referencia que fixo as mocións
de urxencia, dicíndolle ao grupo de goberno o que ten que facer coas mesmas, debe
terse en conta que as mocións debátense as que se consideren urxentes sexan do PP
ou de calquera outro grupo, debidamente presentadas por rexistro despois das
comisións informativas, e unha vez que se vota a súa urxencia, e esta moción trata un
tema o suficientemente urxente como para considerar que se debe tratar. Tratándose
da reforma laboral, considera o Sr. alcalde que resulta sorprendente a xustificación tan
contundente que se fai da mesma, cando se trata do maior retroceso en dereitos
laborais que se produce en toda a historia da democracia. Engade que non se pode
explicar que para conseguir un emprego, hai que renunciar a todos os dereitos
conquistados en tantos anos, e que encima non se poida dicir nada, cando a reforma
laboral entrase nunha semiescravitude para os futuros traballadores. Dille ao Sr. Gesto
que se recoñece que as medidas adoptadas polo anterior goberno non xerou emprego,
porqué cabe pensar que esta reforma laboral o vai crear, e todo isto renunciando aos
dereitos laborais que foron adquiridos ao longo de tantos anos.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, di
que nesta reforma laboral as baixas por incapacidade temporal común poden ser
motivo de despido laboral. Engade que cando se di que o mercado laboral español é
moi ríxido, hai que ter en conta que en realidade, no ano anterior, fixéronse case o
dobre de contratos de traballo temporais, que en Francia, e en Euskadi, onde cos
mesmo dereitos laborais e con soldos superiores ao resto do Estado, teñen unha taxa
de paro inferior. Por outro lado, o propio ministro dixo que a reforma laboral non vai
supoñer creación de emprego. Explica o Sr. Fernández que outro argumento que se
ven usando para xustificar a reforma laboral é a necesidade de reducir salarios que
permitan mellorar a competividade das empresas e que lle permitan crear emprego, e
un dos elemento decisivos de crise económica é a perda do poder adquisitivo dos
traballadores, e a reforma do anterior Goberno que se xustificou na necesidade de
crear emprego o que provocou foi un aumento do paro. Opina o Sr. Fernández que
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esta reforma do PP ataca os dereitos dos traballadores e polo tanto é lexítimo que se
critique e por iso se presenta a moción en contra da reforma laboral.

Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, quen di que lle chama a atención o
punto número dous e pregúntalle aos concelleiros do BNG cánto tempo levan os
sindicatos e a patronal negociando sen chegar a un acordo, e cántos xovenes están
sen emprego, que pasa un millón e que están dispostos a ir a Alemania ganando 400 €,
cando na reforma laboral se establece que hai que cobrar o salario mínimo, por enriba.
Engade que é fácil para as centrais sindicais facer manifestacións cando goberna algún
partido que non sexa o PSOE ou BNG, porque os sindicatos defenden a estes partidos,
cando están subvencionados, pero agora descontáronlle o 30% dos ingresos e por iso
é lóxico que vaian a folga. Opina o Sr. Parajó que ata agora a construción e o turismo
xeraban mais do 50% do emprego, pero a construción tardará anos en recuperarse, e
as persoas que traballaban na construción están no paro e hai que buscar solucións,
por iso cree que a reforma laboral, xunto con outras medidas, dará resultado.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que en setembro de 2010 fíxose
unha folga xeral, cando gobernaba Zapatero. Di que quen queira defender a creación
de emprego de calquera tipo e baixo calquera condición, están no seu dereito, pero que
lle parece que que hai que defender os dereitos que hai e que custou moito
conseguilos, e a reforma laboral é escandalosa, e aínda non se sabe se vai crear ou
non emprego, engadindo que ese tipo de emprego non o quere. Salienta a Sra. Lemus
que non se pode falar sempre dos cinco millóns de parados, que é un problema moi
gordo, pero non se pode utilizar isto como escusa para crear emprego en calquera
condición para poder dicir que se reduciu a taxa de parados, e polo tanto é normal que
os traballadores, e incluso os empresarios, teñan que saír a rúa para protestar pola
reforma laboral.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Gesto, quen lle di á Sra. Lemus que hai afiliados e
votantes do PP que son traballadores e non todas as empresarios se senten
representados pola patronal. Dille ao Sr. alcalde que o maior retroceso son os cinco
millóns de parados e o millón e medio de familias nas que ningún membro ten traballo,
e ao Sr Fernández que a reforma pode ter cousas malas pero tamén ten cousas boas,
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e aínda que pode ser que non sexa a mellor reforma laboral, é necesaria e hai que
debatela e buscar medidas para negociar. Opina o Sr. Gesto que a culpa é de todos,
pero que a realidade é a das persoas que están sen traballo, e a reforma laboral pode
ser unha oportunidade para que os traballadores non perdan o posto de traballo e para
que xeren outros postos de traballo para os que están no paro.

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), seis en contra (6 PP) e unha
abstención (1 grupo mixto-IN-TEO), acorda:
1. Manifestar o rexeitamento da Corporación municipal á reforma laboral
aprobada polo Real Decreto 3/2012, do 10 de febreiro, instando ao Goberno
central a:
1. Proceder á derrogación de dita norma.
2. Acometer unha mellora das relacións laborais, en base ao consenso e
negociación cos representantes sindicais , que protexa ás persoas
traballadoras fronte á precariedade laboral e inclúa estímulos reais para a
xeración de emprego de xeito inmediato.
2. Comunicar o presente acordo aos grupos parlamentares do Congreso de
Deputados e Parlamento de Galiza, Presidente do Goberno do Estado e
Presidente da Xunta de Galiza.

O Sr. Parajó pide explicación de voto e aclara que, cando dixo que había un millón e
pico de mozos sen traballo que estaban dispostos a gañar 300 ou 400 €, non dixo que
defendía os miniyos.

9.4.- Moción do grupo municipal do BNG polo día de Rosalía de Castro, 24 de febreiro
de 2012 (rex. entrada nº 1148, de 22/02/2012).
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O Sr. alcalde xustifica a urxencia da moción, polo contido da mesma que pretende
declarar o 24 deste mes de febreiro como día de Rosalía de Castro.

Sometida a urxencia votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
seus membros e co quorum da maioría absoluta do número legal, acorda que se
proceda ao debate e posterior votación da moción do BNG polo día de Rosalía de
Castro, 24 de febreiro de 2012.

O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez González.

A Sra. Diéguez da conta da moción do BNG polo día de Rosalía de Castro, 24 de
febreiro de 2012, (rex. entrada nº 1.148, de 22/02/2012), que se recolle a continuación
e resalta a importancia da escritora Rosalía de Castro, na cultura de Galicia.

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, CARME DÍEGUEZ GONZÁLEZ e XURXO FRANCOS
LIÑARES, concelleiros do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, no Concello de
Teo, presentan esta MOCIÓN POLO DÍA DE ROSALÍA DE CASTRO, 24 DE FEBREIRO DE 2012,
para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Rosalía de Castro é a escritora máis representativa da lingua e da literatura galegas. A publicación do
seu libro Cantares Gallegos, o primeiro escrito integramente no noso idioma, desde a vontade firme e
inequívoca do seu significado, sinala o inicio da restauración do uso escrito do noso idioma e o final de
séculos de silencio e esquecemento.
A súa obra é un retrato do pobo galego e goza dunha total actualidade. Desde o século XIX Rosalía
de Castro foi homenaxeada polas galegas e os galegos como poeta nacional, pois reclamou a
redención da patria galega e asumiu a voz do seu pobo, voz que guiou permanentemente a súa obra
e o seu pensamento. Esta galeguidade intrínseca dos seus textos, esta comunicación e entendemento
permanente co seu pobo, ao se dirixir a el no seu idioma propio, foi o que a fixo tamén poeta de todos
os pobos, chegando a formar parte da nómina de escritoras máis destacadas da literatura universal de
todos os tempos.
Por todos estes motivos a difusión do coñecemento da súa obra é necesaria para as galegas e os
galegos, en especial para as xeracións máis novas que colectivamente contribuímos a coeducar,
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sendo a súa palabra feita poesía ou prosa reflexiva un dos procedementos máis eficaces para
fomentar o amor á nosa lingua e comprender a nosa identidade cultural.
Por todo o exposto é polo que o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da
Corporación Municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1.

Declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía no noso concello.

2.

Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa escritora que
impliquen ao conxunto dos veciños e veciñas do noso concello o 24 de febreiro, data recollida
oficialmente pola Consellaría de Cultura da Xunta de Galiza no seu Calendario do Libro e da
Lectura.

3.

Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar destacado do concello na que o
alumnado dos centros escolares, veciños, veciñas e persoas destacadas pola súa actividade
cultural teñan o papel protagonista”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, os concelleiros do grupo mixto, Sr. Parajó e
Sra. Lemus, amosan a súa conformidade coa moción.

O portavoz do PP, Sr. Guerra, cede a palabra a concelleira do PP, D.ª Carmen Leborán
Guldrías.

A Sra. Leborán di que o seu grupo tamén está de acordo coa mocíón, pregunta se o
día 24 de febreiro vai ser festivo local e pide que a lectura da obra rosaliana, a fagan os
veciños e veciñas de todos os cores.

O Sr. alcalde respóstalle que se vai ser ou non festivo local determinarase noutro
momento e dille que por suposto que o acto de lectura está aberto a todos os veciños e
veciñas que queiran participar.

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.- Declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía no noso concello.
2.- Emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da
nosa escritora que impliquen ao conxunto dos veciños e veciñas do noso
concello o 24 de febreiro, data recollida oficialmente pola Consellaría de Cultura
da Xunta de Galiza no seu Calendario do Libro e da Lectura.
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3.- Realizar unha lectura pública da obra rosaliana nun lugar destacado do
concello na que o alumnado dos centros escolares, veciños, veciñas e persoas
destacadas pola súa actividade cultural teñan o papel protagonista.

9.5.- Moción do grupo mixto-PSdeG-PSOE- sobre o día 8 de marzo, día internacional
da muller traballadora.
O Sr. alcalde sinala que a urxencia desta moción é a mesma que a do BNG que sobre
o mesmo tema xa foi plantexada con anterioridade.

Sometida a urxencia votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
seus membros e co quorum da maioría absoluta do número legal, acorda que se
proceda ao debate e posterior votación da moción do grupo mixto-PSdeG-PSOE,
sobre o día 8 de marzo, día internacional da muller traballadora.

A Sra. Lemus da conta moción do grupo mixto-PSdeG-PSOE, de 23/02/2012, sobre o
día 8 de marzo, día internacional da muller traballadora, que se recolle a 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 O DIA 8 DE MARZO, DIA
INTERNACIONAL DA MULLER TRABALLADORA, 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
Conmemoramos o Día Internacional das mulleres nun momento complexo e difícil. A
crise global e a súa xestión están aumentando as desigualdades no noso país mentres
crece a inquietude sobre o futuro das políticas de igualdade e o seu alcance na vida
cotiá de homes e mulleres.
Un dos cambios máis importantes que se teñen producido na nosa sociedade nas
últimas décadas ten sido a evolución da situación das mulleres e o avance da
igualdade, un feito que ten situado ao noso pais na vangarda europea. Hoxe as
mulleres teñen unha maior presenza na vida económica, social e política, grazas ao seu
esforzo individual e colectivo, que ten sido compartido pola sociedade e acompañado
por políticas desenvolvidas polas distintas Administracións Públicas.
Nos últimos anos, vimos avanzar a lexislación sobre igualdade. Realizacións como a Lei
de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, a Lei para a Igualdade, a Lei de
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Saúde Sexual e Reprodutiva e da IVE, o Plan Integral de Loita contra a Trata de Seres
Humanos, etc.. estiveron acompañados de importantes avances en dereitos sociais
plasmados na Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en
situación de Dependencia e no impulso de Plans, programas e recursos de atención
integral ás mulleres. As políticas de atención social e rendas para combater a pobreza
tiveron como destinatarias ás mulleres, principais vítimas da exclusión social, e o
incremento das pensións mínimas nos últimos anos melloraron a calidade de vida de
moitas mulleres maiores.
O avance en dereitos individuais e o desenvolvemento
do Estado de Benestar
acompañaron ás mulleres e aos homes do noso país no seu proxecto vital. A pesares
das dificultades, non podemos permitir que este proceso de avance, que é positivo para
a sociedade no seu conxunto, sufra retrocesos nin se paralice. Creemos necesario
defender e manter conquistas adquiridas e seguir impulsando actuacións que fagan
efectivo o dereito a decidir, a protección eficaz fronte á violencia de xénero, a igualdade
no emprego, a igualdade salarial e o dereito á conciliación, en definitiva a igualdade
efectiva de mulleres e homes.
Ademais, debemos reforzar os servizos do Estado de Benestar, a educación, a
sanidade, os servizos sociais, as pensións, que foron decisivos para mellorar a vida das
mulleres. Non só impulsaron a súa participación social senón que ademais converteron
en dereito de cidadanía o coidado das persoas. Tradicionalmente as mulleres
ocupáronse en exclusiva do coidado, e o fixeron a costa das súas expectativas e o seu
desenvolvemento persoal, social e profesional.
A igualdade é un dereito de cidadanía que ademais de reforzar a cohesión social
garante a eficiencia económica, xa que o aproveitamento de todas as capacidades
proporciona resultados positivos para toda a sociedade.
Só poderemos avanzar nunha sociedade eficiente dende un modelo que recoñeza todas
as capacidades, que aproveite o coñecemento e os recursos de todas as mulleres e
homes e que afronte a crise de xeito activo.
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO:
Con esta ambición pola conquista dunha sociedade que incorpora a igualdade efectiva
en todas as súas actuacións, e co compromiso de facer da igualdade un principio reitor
de todas as nosas políticas, o Pleno do Concello de Teo defende:
-

-

-

Impulsar a presenza das mulleres no emprego e o mercado de traballo
garantindo a igualdade no acceso e no salario, conscientes de que dita igualdade
é imprescindible para relanzar a nosa economía, contando para elo cun
instrumento como a Lei para a Igualdade.
Apoiar as iniciativas emprendedoras das mulleres.
Apostar por políticas que garantan o dereito á conciliación da vida profesional,
familiar e persoal de homes e mulleres, con medidas que promovan a
flexibilidade dos horarios de acordo á necesidades de conciliación das persoas.
Recoñecer e apoiar as iniciativas das mulleres no ámbito rural.
Ampliar a rede municipal de servizos e apoio ás mulleres vítimas da violencia de
xénero.
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-

Loitar contra a feminización da pobreza e a exclusión social apoiando ás mulleres
en situación de vulnerabilidade, especialmente ás mulleres maiores e as que son
responsables de familias monomarentais.

Así mesmo, o Pleno do Concello de Teo reclama ao Goberno da Nación que:
-

-

-

-

Manteña o dereito das mulleres a decidir sobre a súa saúde sexual e reprodutiva,
de acordo ca Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e da IVE, facendo este dereito
efectivo en todas as CC.AA.
Modifique o decreto de medidas urxentes para a reforma laboral, a fin de
garantir o dereito á conciliación así como as medidas que fagan posible a
igualdade no emprego, a incorporación das mulleres a todos os postos de
responsabilidade, á igualdade salarial, tal e como establece a lei.
Impulse os servizos do Estado de Benestar relacionados co coidado e a atención
a todas as persoas que o necesitan, especialmente menores, persoas maiores e
en situación de dependencia.
Promova a igualdade real e efectiva en todas as políticas públicas e na
sociedade.
Teo, 23 de febreiro de 2012
UXÍA LEMUS DE LA IGLESIA
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE TEO”

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que en principio está de acordo coa moción, aínda que no primeiro punto aparece a
cuestión de manter a lei sen autorización dos pais para a interrupción do embarazo en
menores, e que antes dixo que non estaba de acordo, pero que o chamou Rajoy e
díxolle que isto o ían cambiar, e que polo tanto vai a votar a favor.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que a postura do PP é a mesma que
antes e que polo tanto o seu grupo vaise a abster.

Intervén o Sr. alcalde e di que, como na anterior moción, o BNG vai a votar a favor.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
esta ambición pola conquista dunha sociedade que incorpora a igualdade
efectiva en todas as súas actuacións, e co compromiso de facer da igualdade un
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principio reitor de todas as nosas políticas, con once votos a favor (9 BNG e 2
grupo mixto) e seis abstencións (6 PP), acorda:

-

Impulsar a presenza das mulleres no emprego e o mercado de traballo
garantindo a igualdade no acceso e no salario, conscientes de que dita
igualdade é imprescindible para relanzar a nosa economía, contando para
elo cun instrumento como a Lei para a Igualdade.

-

Apoiar as iniciativas emprendedoras das mulleres.

-

Apostar por políticas que garantan o dereito á conciliación da vida
profesional, familiar e persoal de homes e mulleres, con medidas que
promovan a flexibilidade dos horarios de acordo á necesidades de
conciliación das persoas.

-

Recoñecer e apoiar as iniciativas das mulleres no ámbito rural.

-

Ampliar a rede municipal de servizos e apoio ás mulleres vítimas da
violencia de xénero.

-

Loitar contra a feminización da pobreza e a exclusión social apoiando ás
mulleres en situación de vulnerabilidade, especialmente ás mulleres
maiores e as que son responsables de familias monomarentais.

Así mesmo, o Pleno do Concello de Teo acorda reclamar ao Goberno da Nación
que:
-

Manteña o dereito das mulleres a decidir sobre a súa saúde sexual e
reprodutiva, de acordo ca Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e da IVE,
facendo este dereito efectivo en todas as CC.AA.

-

Modifique o decreto de medidas urxentes para a reforma laboral, a fin de
garantir o dereito á conciliación así como as medidas que fagan posible a
igualdade no emprego, a incorporación das mulleres a todos os postos de
responsabilidade, á igualdade salarial, tal e como establece a lei.

-

Impulse os servizos do Estado de Benestar relacionados co coidado e a
atención a todas as persoas que o necesitan, especialmente menores,
persoas maiores e en situación de dependencia.
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-

Promova a igualdade real e efectiva en todas as políticas públicas e na
sociedade.

10.- 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, en relación co pintado de pasos de peóns, pregunta se van pintar os
pasos da zona de Os Tilos.

O concelleiro de servizos básicos, Sr. Francos, resposta que está previsto pintar os
pasos de peóns cando se pinte a praza de atrás do centro comercial de Os Tilos.

2.- Pregunta o Sr. Parajó se a rotonda da N-550 que está antes do restaurante San
Martiño, que leva tempo sen arranxar, entra no contrato de mantemento de zonas
verdes.

O concelleiro de servizos básicos, Sr. Francos, resposta que xa falou coa empresa de
mantemento, Pedra Salgada, para arranxala, e que está pendente de que se lle pase o
orzamento.

3.- O Sr. Parajó di que na mesma estrada, xunto á farmacia, hai que arranxar
beirarrúas que están levantadas, e pregunta que se vai facer no cruce de Luou, que é
perigoso.

O concelleiro de servizos básicos, Sr. Francos, resposta que no cruce de Luou o que
se fixo foi pintar a sinalización horizontal porque vertical xa existía, engadindo que lle
pediu un informe a protección civil e outro á policía local e que ambos consideran que a
sinalización é correcta, aínda que protección civil di que se podería poñer unha banda a
maiores.
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O Sr. Parajó di que se podería estudar a posibilidade de poñer un semáforo na estrada
que ven de Lampai, porque o cruce é moi perigoso.

O Sr. Francos dille que para poñer semáforos habería que poñelos nas catro estradas,
engadindo que tamén se podería poñer unha rotonda, pero que se trata dunha estrada
secundaria e haberá que esperar a ver como funcionan as medidas que se adoptaron.

4.- O Sr. Parajó pregunta, en relación coas garderías, por que motivo quedou xente de
Teo sen praza e si entraron dúas persoas doutro concello.

Contéstalle o concelleiro de benestar social e igualdade, Sr. Iglesias, e di que o
Regulamento das escolas infantís non exclúe ás persoas que non estean censadas no
concello de Teo, senón que lle da preferencia aos que viven no concello, polo que pode
pasar que haxa nenos que non estean censados neste concello que teñan praza.
Engade que, dito isto, no procedemento de avaliación da documentación do curso
anterior houbo dous erros, concretamente na escola infantil de Calo, que unha vez
detectados, deron lugar á revisión dos expedientes e, no mes de novembro, deuse de
baixa a dous nenos na escola infantil de Calo. Aclara o Sr. Iglesias que o erro foi
debido a un fallo da persoa que nese momento estaba ao cargo de revisar a
documentación.

O Sr. Parajó di que é certo que os alumnos non teñen que ser de Teo, senón que teñen
preferencia os de Teo, engadindo que cando se detectou o erro foi a raíz da denuncia
dunha nai.

O Sr. Iglesias resposta que a nai denunciou que unha alumna non estaba censada en
Teo e revisando a documentación foi cando se detectou que había outro erro, no
primeiro caso na folla de inscrición figuraba o enderezo pero faltaba o concello de
residencia, que era o de Brión, e suponse que á persoa encargada de revisar a
documentación pasóuselle por alto. No outro caso o erro era menos evidente, porque
na ficha da unidade familiar había censadas oito persoas, entre as que estaban,
ademais da nai e o neno, os irmáns, os avós, e os tíos, e non estaba o pai, pero era
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difícil darse conta de que faltaba este, e como o Regulamento establece que teñen que
estar censados o pai, a nai e o neno, procedeuse a emendar o erro.

O Sr. Parajó pregunta se entón se lle ofreceu praza na Ramallosa.

O Sr. Iglesias di que non, o que se fixo, de acordo co consello escolar, foi utilizar as
prazas de emerxencia que estaban sen cubrir, porque dende o concello se era
consciente de que se lle estaba ocasionando un prexuízo a dúas familias por un mal
funcionamento da administración, porque, concretamente a familia censada en Brión,
tiña praza nese concello e optou pola praza de Teo. Por outro lado, os que tiñan dereito
ás prazas eran os que estaban en lista de espera, e tratouse de emendar o erro
ofrecéndolle as prazas de emerxencia, de xeito que un dos nenos foi para a praza de
emerxencia de A Ramallosa, e a outra familia renunciou á praza de emerxencia de Os
Tilos.

O Sr. Parajó di que espera que non volte a pasar que entre xente de fora e os de Teo
queden fora.

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, sinala que non teñen ningún rogo ou
pregunta que formular.

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

1.- O concelleiro do PP, Sr. Pallas, pregúntalle ao Sr. Sisto se o tema das palomas na
rúa Ameneiro segue igual.

O Sr. Sisto di que si.

O Sr. Pallas dille que os veciños van publicar o problema na prensa se o concello non
fai nada, porque é un problema grave.
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Intervén o Sr. alcalde para preguntarlle ao Sr. Pallas se tivo aceso ao informe da
técnica de medio ambiente, en relación con este tema.

Di o Sr. Palllas que se esta referíndose a que se trata dunha especie protexida, non é
certo que estean protexidas.

2.- O Sr. Pallas pregunta que pasa co aparcamento do centro comercial de Os Tilos,
que parece ser que fai un mes que se fixo unha escavación alí e así quedou.

Contéstalle o Sr. Sisto que as obras están sen rematar porque apareceu un problema
coas canalizacións de alta tensión de Fenosa que retrasaron a obra.

3.- O Sr. Pallas pregunta sobre un expediente disciplinario aberto a un policía,
sinalando que parece ser que outro policía vai denunciar, ou xa denunciou, ao concello
de Teo ante a axencia de protección de datos. O Sr. Pallas preguntalle ao Sr. alcalde
que pode comentar ao respecto.

O Sr. alcalde di que hai un expediente disciplinario aberto a un policía que está en
tramitación e que de momento depende exclusivamente de secretaría, e mentres o
procedemento non remate non se vai pronunciar.

O Sr. Pallas pregunta como é posible que un funcionario denuncie ao concello ante a
axencia de protección de datos.

O Sr. alcalde dille que non ten constancia da denuncia, e que o único que lle pode dicir
é que se iniciou un expediente disciplinario a un policía, por feitos que denuncia o xefe
da policía, e cando remate o proceso de instrución poderá falar, antes non se van facer
posicionamentos, engade que non lle consta que haxa ningunha denuncia ante a
axencia de protección de datos.

O Sr. Pallas pregúntalle ao Sr. alcalde se non viu o escrito do policía no que di que vai
denunciar ao concello ante a axencia de protección de datos.
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Contesta o Sr. alcalde que viu un escrito asinado por un grupo de policías, pero que él
non está participando no proceso de tramitación, e non ten nada que dicir.

4.- O Sr. Pallas di que xa sabe que o alcalde considera ao PP como inimigos, rompeu
as relacións institucionais co PP de Teo, e pregúntalle se ten pensado pedir desculpas.

O Sr. alcalde dille que non.

5.- O Sr. Pallas dille ao Sr. alcalde que, durante toda a sesión, están falando dos
recortes de Rajoy e do PP, e pregúntalle se ten pensado anular algún posto de
confianza ou de dedicación exclusiva, como lle propuxo o grupo municipal do PP.

O Sr. alcalde di que non chegou a ningunha conclusión, pero que está niso.

6.- O Sr. Pallas pregunta como está o tema da depuradora de Calo, e como está a
situación entre o concello de Teo e a empresa Espina e Delfín.

O Sr. alcalde resposta que este tema está pendente dun proceso xudicial, como xa se
explicou noutro pleno, engadindo que se trata dun tema que tamén afecta ao concello
de Ames, e que polo momento non hai ningunha decisión xudicial. Salienta o Sr.
alcalde que, cando haxa sentencia ou algún avance no proceso, faráselle chegar aos
concelleiros/as.

7.- O Sr. Pallas, en relación coa moción de IN-TEO e do PSOE, aprobada no Pleno,
sobre a consulta de expedientes os sábados pola maña, pregunta se os sábados pola
maña poden vir a consultar as saídas e entradas do rexistro, porque dixéronlle que non
as podía ver, e considera que para saber se quere ver un expediente concreto, ten que
saber que existe, e se non pode consultar as entradas e saídas non sabe si hai
expediente.

O Sr. alcalde que o que se acordou foi que podían consultar os asuntos incluídos na
orde do día dos Plenos e que para consultar o rexistro habería que facer unha
solicitude previa. Salienta o Sr. alcalde que todas as solicitudes se autorizan.
- 48 -

O Sr. Pallas di que entón terase que introducir a solicitude dixital, porque non vai
perder dúas horas para vir e pedir o acceso, e polo tanto vai a mirar se legalmente
poden consultar sen petición anterior.

O Sr. alcalde dille que este sistema é o que se ven utilizando dende fai cinco anos,
seguindo o criterio de secretaría e que non presentou ningún problema, e ademais
nunca se rexeitou ningunha petición ata agora.

8.- Pregunta o Sr. Pallas por unha solicitude que teñen feita para que se instale unha
barandilla en Cacheiras, na estrada que vai cara a Ribeira.

Dille o Sr. Sisto que se está buscando unha solución, porque o que o concello non
pode asumir é un gasto que lle corresponde a un promotor particular, e antes de facer o
gasto ten que asegurarse de que non o teñen que asumir os particulares.

9.- A concelleira do PP, Sra. Souto, pregúntalle ao concelleiro de servizos básicos, Sr.
Francos, pola moción aprobada por unanimidade no pleno, sobre o arranxo e
seguridade da estrada que une Milladoiro con Solláns, pasando por Vilar de Calo,
engadindo que non se fixo nada, pasando o mesmo co arranxo do muíño e do parque
de Cachón.

O Sr, Francos resposta que, en relación co parque, solicitouse unha subvención e con
respecto a seguridade viaria da estrada hai que ir pouco a pouco, porque agora mesmo
as brigadas están saturadas cos traballos das beirarrúas de Os Tilos, que teñen mais
presa, e teñen máis traballos pendentes, polo que en canto sexa posible farán esas
obras. Tratándose do muíño sinala o Sr. Francos que vai responder a Sra. Hermida.

A Sra. Hermida di que, xa cando se presentou a moción, lembrara que existía unha
solicitude de subvención para esta actuación, e que unha vez comprobado, apareceu
documentación sobre o arranxo do muíño, pero non apareceu o proxecto. Fai uns
quince días apareceu o proxecto, e haberá que ver se é posible facer algo, aínda que é
complicado, porque naquel momento había subvencións para este tipo de obras, pero
agora mesmo non existen para os concellos aínda que si as hai para asociacións.
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10.- A concelleira do PP, Sra. Leborán, interésase pola barandilla de Feros. Pregunta
se xa se mirou iso.

O Sr. Sisto resposta que aínda non se mirou o tema

11.- A Sra. Leborán pregunta pola solicitude que se fixera na estrada que vai á Igrexa,
na que os veciños piden que se faga un paso de peóns.

O Sr. Sisto aclara que se trata dunha estrada provincial, polo que foi remitida en
relación á seguridade do instituto e habera que ver a resposta que dan.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas e vinte minutos, de
orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
Secretaria, dou fe.

O alcalde

A secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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A C T A 3/2012
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 30 MARZO DE 2012 –

Na Casa do Concello, a trinta de marzo de dous mil doce, 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 Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
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 Mónica I. Lado Varela

ORDE DO DÍA:
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 26/01/2012 E DO 23/02/2012.
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 96/12 Á 181/12).
3.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA Nº 126 E 132.
4.- DACIÓN DE CONTA DA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA DO CONCELLO A
31.12.2011.
5.- DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2011.
6.- DACIÓN DE CONTA DA RELACIÓN CERTIFICADA RELATIVA ÁS OBRIGAS
PENDENTES DE PAGO DO CONCELLO DE TEO COS SEUS PROVEEDORES.
7.- DITAME

DA

DESESTIMACIÓN

PROPOSTA
DE

DA

ALCALDÍA

ALEGACIÓNS

E

SOBRE

APROBACIÓN

INADMISIÓN
DEFINITIVA

E
DO

ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO 2012.
8.- DITAME DA MOCIÓN INSTANDO AO GOBERNO A MODIFICACIÓN DA LEI
HIPOTECARIA.
9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE
AXUSTE. R.D.-LEI 4/2012.
10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE
COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2008-2011, ANUALIDADE 2012.
11.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DAS BASES PARA
A CONCESIÓN DE AXUDAS DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA
SOCIAL (TMGS) DO CONCELLO DE TEO.
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12.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A DECLARACIÓN DO
ENTROIDO DA ULLA-ENTROIDO DOS XENERAIS COMO FESTA DE GALICIA DE
INTERESE TURÍSTICO.
13.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RETIRADA DO CONCELLO DE
TEO DA FUNDACIÓN ROTA XACOBEA DO MAR DE AROUSA E ULLA.
14.- DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

DE

MODIFICACIÓN

DA

COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS.
15.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DOS/AS
REPRESENTANTES

DA

CORPORACIÓN

MUNICIPAL

NOS

CONSELLOS

ESCOLARES DO IES DE CACHEIRAS E DO CEIP DA RAMALLOSA.
16.- DITAME DA MOCIÓN DO GOBERNO MUNICIPAL SOBRE O TRANSPORTE
PÚBLICO NA URBANIZACIÓN DE OS TILOS TRALA SENTENZA QUE CUESTIONA
A SÚA CONTINUIDADE.
17.- DITAME

DA

MOCIÓN

DO

GRUPO

MIXTO

(PsdeG-PSOE)

SOBRE

A

COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO CONCELLEIRO DE EMPREGO, D.
ANXO REY MARTÍNEZ.
18.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO (PsdeG-PSOE) SOBRE O TROCO
DAS PARTICIPACIÓNS PREFERENTES.
19.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG DE APOIO Á FOLGA XERAL DO 29 DE MARZO
EN CONTRA DA REFORMA LABORAL.
20.- MOCIÓNS.
21.- ROGOS E PREGUNTAS.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do
Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto.
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Antes de entrar nos asuntos da orde do día, o Sr. alcalde sinala que procede dar conta
de dous asuntos, nos termos seguintes.

1.- O Sr. alcalde da conta do escrito de data 15/03/2012 (rex. entrada nº 1.944),
asinado por D. Manuel Anxo Fernández Baz e D.ª Carmen Diéguez González, no que
comunican a nova configuración do grupo municipal do BNG, e do escrito de
01/03/2012 (rex. entrada nº 1.435), asinado por D. Francisco Xesús Jorquera Caselas,
sobre a mesma cuestión.

O Pleno da Corporación dase por enterado.

2.- O Sr. alcalde da conta igualmente de que con data de 29 de marzo (rex. entrada nº
2.447) presentouse pola empresa MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.,
recurso especial en materia de contración contra a resolución da alcaldía pola que se
adxudica o contrato de servizo de CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO
ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS, á empresa ELECTRICIDAD
CRUCEIRO, S.L..

O Pleno da Corporación dase por enterado.

O Sr. alcalde, en nome da Corporación, da o pésame á concelleira do PP, D.ª Carmen
Leborán, polo falecemento do seu pai.

A continuación pásase a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na
convocatoria, que son os seguintes:

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 26/01/2012 E DO 23/02/2012.
Acta da sesión ordinaria do día 26 de xaneiro de 2012.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 26/01/12.
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Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada, por unanimidade, a acta
citada.

Acta da sesión ordinaria do día 23 de febreiro de 2012.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 23/02/12.

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

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 96/12 Á 181/12).
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 17 de febreiro ata o 26
de marzo de 2012, que comprenden os números 96 ao 181, 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.- DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA Nº 126 E 132.
Dase conta das resolucións da alcaldía de 02/03/2012 (res.126/2012) e de 06/03/2012
(res.132/2012), que se recollen a continuación, indicando o Sr. alcalde que están a
disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o
desexan.

“Res. 126/12

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Considerando que, tras a celebracción das eleccións locais do 27 de maio de 2011, e
constituída o 11 de xuño a nova Corporación, ditouse por esta alcaldía, para proceder
ao establecemento da nova organización municipal, os Decretos de 14 de xuño (res
410-412) relativos á constitución da Xunta de Goberno Local, nomeamento dos seus
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membros e delegación de competencias na mesma, nomeamento dos tenentes de
alcalde e delegación nos concelleiros, de acordo co previsto na normativa aplicable.

Considerando que, en virtude dos Decretos citados foron nomeados membros da Xunta
de Goberno Local e tenentes de alcalde, 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.ª María Carmen Álvarez Garea

Considerando que mediante Decreto de 14 de xuño (res. 412), delegouse en D. Manuel
Anxo Fernández Baz as atribucións relativas a persoal, medio natural e deportes, sen
facultades resolutorias e coa facultade de dirixir e xestionar os servizos recollidos no
Decreto citado.

Visto o escrito presentado por D. Manuel Anxo Fernández Baz, con data de 01/03/2012
(rex. entrada nº 1.433), por medio do cal formula a súa renuncia expresa ás
delegacións de atribucións conferidas como concelleiro, ao cargo de 3º tenente de
alcalde e membro da Xunta de Goberno Local, así como ao réxime de adicación
exclusiva atribuída pola asunción de ditas delegacións.

Considerando que de conformidade co disposto no artigo 23 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL) e artigo 8 do Regulamento
orgánico da corporación municipal de Teo (ROM), en concordancia coas previsións da
lexislación autonómica de réxime local contidas na Lei 5/97, do 22 de xullo, de
administración local de Galicia (LALGA), os tenentes de alcalde son nomeados e
cesados libremente polo acalde entre os membros da Xunta de Goberno Local,
mediante decreto, do que se dará conta ao pleno na primeira sesión que se celebre, e
publicarase no Boletín Oficial da Provincia.
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Considerando que, conforme ao disposto no artigo 62.3 Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
administracion local de Galicia, a condición de tenente de alcalde pérdese, ademais de
polo cesamento, por renuncia expresa manifestada por escrito e por perda da
condición de membro da Xunta de Goberno Local.

Considerando que de conformidade co disposto no artigo 23 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, e artigo 9 do Regulamento orgánico da corporación municipal de Teo, en
concordancia coas previsións da lexislación autonómica de réxime local contidas na
LALGA, os membros da Xunta de Goberno Local son nomeados e separados polo
alcalde, por decreto, do que se dará conta ao pleno na primeira sesión que se celebre,
e publicarase no Boletín Oficial da Provincia.

Considerando que de conformidade co disposto no artigo 120.2 do R.D. 2586/1986, de
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e
réxime xurídico das entidades locais (ROF), a condición de concelleiro-delegado
pérdese:
a) Por renuncia expresa, que terá que ser formalizada por escrito ante a alcaldía.
b) Por revocación da delegación, adoptada polo alcalde coas mesmas formalidades
previstas para outorgala.
c) Por perda da condición de membro da Xunta de Goberno Local nos casos das
delegacións ás que se refire o artigo 43.3 ROF.

En virtude do exposto e no uso das atribucións que me confire a lexislación vixente,
RESOLVO:
Primeiro.- Separar a D. Manuel Anxo Fernandez Baz da Xunta de Goberno local, ao
perder o concelleiro citado a súa condición de terceiro tenente de alcalde e de
concelleiro-delegado de persoal, medio natural e deportes.
Segundo.- De acordo co anterior, a Xunta de Goberno local quedará integrada polos
concelleiros/as que foron nomeados/as medidante Decreto da alcaldía de 14/06/2012
(res. 410), agás D. Manuel Anxo Fernández Baz, permanecendo inalterable o réxime
de delegacions e demais previsións contidas no Decreto sinalado.
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Terceiro.- Notificar o presente ao interesado, con sinalamento dos recursos
procedentes, dar conta aos membros da Xunta de Goberno Local e ao pleno na
primeira sesión ordinaria que celebren.

Cuarto.- 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.
En Teo, a 2 de marzo de 2012
O alcalde

A secretaria xeral, que dou fe

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz”

“Res. 132/12

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Considerando que, tras a celebración das eleccións locais do 27 de maio de 2011, e
constituída o 11 de xuño a nova Corporación, por esta alcaldía ditaronse, para proceder
ao establecemento da nova organización municipal, os Decretos de 14 de xuño de
2011 (res 410-412/11) relativos á constitución da Xunta de Goberno Local,
nomeamento dos seus membros e delegación de competencias na mesma,
nomeamento dos tenentes de alcalde e delegación nos concelleiros, de acordo co
previsto na normativa aplicable.

Considerando que, en virtude dos Decretos citados, foron nomeados membros da
Xunta de Goberno Local e tenentes de alcalde, os/as seguintes concelleiros/as:
D. Rafel Carlos Sisto Edreira, primeiro Tenente de Alcalde
D.ª María do Carme Hermida Gulías, segunda Tenente de Alcalde
D. Manuel Anxo Fernández Baz, terceiro Tenente de Alcalde
D. Ángel Manuel Rey Martínez, cuarto Tenente de Alcalde
D.ª María Carmen Álvarez Garea, quinta Tenente de Alcalde
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Considerando que mediante Decreto de 14 de xuño de 2011 (res. 412), delegáronse en
D. Manuel Anxo Fernández Baz as atribucións relativas a persoal, medio natural e
deportes, sen facultades resolutorias e coa facultade de dirixir e xestionar os servizos
recollidos no Decreto citado.

Visto o escrito presentado por D. Manuel Anxo Fernández Baz, con data de 01/03/2012
(rex. entrada nº 1.433), por medio do cal formula a súa renuncia expresa ás
delegacións de atribucións conferidas como concelleiro, ao cargo de 3º tenente de
alcalde e membro da Xunta de Goberno Local, así como ao réxime de adicación
exclusiva atribuída pola asunción de ditas delegacións.

En virtude do exposto e de conformidade co previsto no artigo 23 da Lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora das bases do réxime local (en adiante, LRBRL), artigos 8 e 9 do
Regulamento orgánico da corporación municipal de Teo (en adiante, ROM), e artigo
120 do R.D. 2586/1986, de 26 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (en adiante, ROF),
en concordancia coas previsións da lexislación autonómica de réxime local contidas na
Lei 5/97, do 22 de xullo, de administración local de Galicia (en adiante, LALGA), ditouse
o Decreto da alcaldía de 2 de marzo (res. 126/2012), polo que se resolveu separar a D.
Manuel Anxo Fernandez Baz da Xunta de Goberno local, ao perder o concelleiro citado
a súa condición de terceiro tenente de alcalde e de concelleiro-delegado de persoal,
medio natural e deportes, permanecendo inalterable o réxime de delegacions e demais
previsións contidas no Decreto da alcaldía de 14/06/2011 (res. 410/11).

Considerando que, de conformidade co disposto nos artigos 4 e 9 do ROM, artigos
20.1.b) e 23 da LRBRL, en concordancia coas previsións da lexislación autonómica de
réxime local contidas na LALGA, a Xunta de Goberno Local estará integrada polo
alcalde e un número de concelleiros non superior ao tercio do número legal dos que
compoñen a Corporación, correspondendo ao alcalde o nomeamento e separación dos
seus membros, por decreto, dándose conta ao pleno na primeira sesión que se
celebre, e publicándose no Boletín Oficial da Provincia.
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Considerando que de conformidade co disposto nos artigos 4 e 8 do ROM, artigos
20.1.a), 21 e 23 da LRBRL, artigo 46 do ROF, en concordancia coas previsións da
lexislación autonómica de réxime local contidas na LALGA, o nomeamento dos
Tenentes de Alcalde é competencia desta alcaldía, debéndose facer entre os membros
da Xunta de Goberno Local.

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 ROM, artigos 44 e ss
do ROF, en concordancia coas previsións da lexislación autonómica de réxime local
contidas na LALGA, e demais lexislación complementaria.
En virtude do exposto e no uso das facultades que me confire a normativa vixente,
RESOLVO:
Primeiro.- Nomear como membro da Xunta de Goberno Local a D. Xosé Ignacio
Iglesias Villar, quedando a mesma constituída, baixo a presidencia da alcaldía, polos
cinco concelleiros/as que se detallan a continuación, permanecendo inalterable o
réxime de delegacions e demais previsións contidas no Decreto de 14 de xuño de 2011
(res. 410/2012), agás o relativo aos membros da mesma, quedando integrada a Xunta
de Goberno Local polos seguintes concelleiros/as:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
D. Ángel Manuel Rey Martínez
D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar

Segundo.- Nomear como terceiro, cuarta e quinto tenente de alcalde a D. Ángel
Manuel Rey Martinez, D.ª María Carmen Álvarez Garea e D. Xosé Ignacio Iglesias
Villar, respectivamente, mantendo como primeiro e segunda tenentes de alcalde a D.
Rafael Carlos Sisto Edreira e D.ª María do Carme Hermida Gulías, quedando pois as
tenencias de alcaldía segundo se recolle a continuación:
Primeiro Tenente de Alcalde: D. Rafel Carlos Sisto Edreira
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Segunda Tenente de Alcalde: D.ª María do Carme Hermida Gulías
Terceiro Tenente de Alcalde: D. Ángel Manuel Rey Martínez
Cuarta Tenente de Alcalde: D.ª María Carmen Álvarez Garea
Quinto Tenente de Alcalde: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar

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.- Delegar nos/as concelleiros/as que se relacionan a continuación, as
aribucións que igualmente se indican, sen facultades resolutorias, conservando, no que
non se opoña ao presente, o réxime de delegacións efetuado mediante Decreto desta
alcaldía de 14 de xuño de 2011 (res 412/2011).

1.- D. Rafael Carlos Sisto Edreira, 1º Tenente de Alcalde - seguridade cidadá coa
facultade de dirixir e xestionar en xeral os servizos inherentes a ese ámbito.
2.- D. Ángel Manuel Rey Martínez, 3º Tenente de Alcalde - deportes, coa facultade de
dirixir e xestionar en xeral os seguintes servizos:
- Instalacións deportivas
- Espectáculos e eventos deportivos
- Escolas deportivas municipais
6.- D. Xosé Ignacio Iglesias Villar – participación veciñal, coa facultade de dirixir e
xestionar en xeral os servizos inherentes a ese ámbito.

En virtud do exposto e habida conta das delgacións efectuadas por medio do presente,
e das efectuadas por medio de Decreto da alcaldía de 14 de xuño de 2011 (res
412/2011), o réxime de delegacións de atribucións en concelleiros, sen facultades
resolutorias, quedaría segundo se recolle a continuación:
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1.-

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

infraestruturas e seguridade cidadá 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
- Seguridade cidadá
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.

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, sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceiros.
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3.- D. Ángel Manuel Rey Martínez, 3º Tenente de Alcalde - transportes, turismo,
emprego e deportes, 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
- Promoción turística
- Promoción do transporte público
- Instalacións deportivas
- Espectáculos e eventos deportivos
- Escolas deportivas municipais
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.

4.- D.ª María Carmen Álvarez Garea, 4ª 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
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- Consello Escolar Municipal
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.

5.- D. Xosé Ignacio Iglesias Villar - servizos de benestar social e igualdade e
participación veciñal, coa facultade de dirixir e xestionar en xeral os seguintes servizos:
- CIM
- Muller
- Políticas de igualdade
- Prevención da violencia de xénero
- Escolas infantís 0-3 anos
- Atención aos maiores
- Atención aos discapacitados
- Políticas de inclusión social
- Inmigrantes, emigrantes retornados e residentes no exterior
- Participación veciñal
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.

6.- 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
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- 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.

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.

Cuarto.- O presente Decreto surtirá efecto dende o día seguinte ao da súa data, sen
perxuizo da súa preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de
edictos da Corporación, debéndose notificar ao novo membro da Xunta de Goberno
Local aos efectos do previsto no artigo 114 do ROF, aos tenentes de alcalde, aos
efectos do previsto no citado artigo, 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, 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, aos concelleiros delegados.

Quinto.- Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno local e ao Pleno na
primeira sesión ordinaria que se celebre.
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Sexto.- 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 o da presente Resolución.

En Teo, a 6 de marzo de 2012
O alcalde

A secretaria xeral, que dou fe

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz”

O Pleno da Corporación dase por enterado.

4.- DACIÓN DE CONTA DA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA DO CONCELLO A
31.12.2011.
Dase conta da estabilidade orzamentaria do concello a 31/12/2011, segundo o
documento incorporado ao expediente, de 02/03/2012, que se reproduce a
continuación, indicando o Sr. alcalde que está a disposición de todos os membros da
Corporación para a súa consulta se así o desexan.

“DACIÓN DE CONTA
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde- Presidente do Concello de Teo, en cumprimento do
disposto no artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se
aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de
Estabilidade Orzamentaria,
DOU CONTA ao Pleno da Corporación sobre a situación relativa á estabilidade
orzamentaria do Concello de Teo a 31/12/2011:
CALCULO DA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA EN TERMOS DO SEC 95 a
31/12/2011
Dereitos recoñecidos capítulos 1 a 7

10.576.719,84€

Obrigas recoñecidas capítulos 1 a 7

11.261.742,46€

Diferencia

-685.022,62€
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Axustes positivos (menor déficit)

+1.716.760,16€
+268.011,51€

Axustes negativos (maior déficit)

-1.083.212,48€

Capacidade/ necesidade de financiamento en termos do
SEC 95(operacións non financeiras)

+216.536,57€

A diferencia entre os capítulos 8 e 9 de ingresos e gastos é a que de seguido se
indica:
Dereitos recoñecidos capítulos 8 a 9

578.116,94€

Obrigas recoñecidas capítulos 8 a 9

178.767,52€

Diferencia

+399.949,42€

Polo tanto, a situación do Concello de Teo en relación ao cumprimento do obxectivo da
estabilidade orzamentaria referida á liquidación do exercicio 2011 é de capacidade de
financiamento en termos do SEC 95.
Teo, 2 de marzo de 2012.
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez”

O Pleno da Corporación dase por enterado.

5.- DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2011.
Dase conta da liquidación do exercicio 2011, segundo o documento incorporado ao
expediente, de 02/03/2012, que se reproduce a continuación, indicando o Sr. alcalde
que está a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así
o desexan.
“DACIÓN DE CONTA
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde- Presidente do Concello de Teo, en cumprimento do
disposto no artigo 193.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, TRLRFL, e na Resolución de
Alcaldía nº 125/12 de data 02/03/2012.
- 17 -

DOU CONTA ao Pleno da Corporación dos resultados da Liquidación do exercicio
2011, có seguinte resumo:
A) RESULTADO ORZAMENTARIO
1.-RESULTADO ORZAMENTARIO NON FINANCEIRO
a) operacións correntes
Dereitos recoñecidos netos…………………… 9.003.395,14€
Obrigas recoñecidas netas (-)……………… …-9.044.735,67€
Resultado Orzamentario 1……………………. ..-41.340,53€
b) outras operacións non financieras
Dereitos recoñecidos netos…………………..….1.573.324,70€
Obrigas recoñecidas netas(-)……………… ….-2.217.006,79€
Resultado Orzamentario 2………………………-643.682,09€

Resultado Orzamentario Non Financeiro(1+2)……..-685.022,62€

2.-RESULTADO ORZAMENTARIO FINANCEIRO
a) activos financeiros
Dereitos recoñecidos netos……………………..0,00€
Obrigas recoñecidas netas………………….…..0,00€
b) pasivos financeiros
Dereitos recoñecidos netos…………….578.116,94€
Obrigas recoñecidas netas……………..178.767,52€
Resultado Orzamentario Financeiro (D-O)…….…399.349,42€

RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO 2011 ….-285.673,20€
Axustes:
1.-Desviacións imputables ao execicio positivas (-)……….-422.624,16€
2.-Desviacións imputables negativas (+)……………….

+422.237,71€

3.-Modificacións de crédito financiadas con RLT, fase O………..0,00€

RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO 2011……-286.059,65€

- 18 -

B)REMANENTE LÍQUIDO DE TESOURERÍA
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS
2. (+) DEREITOS PENDENTES DE COBRO
(+) del Presupuesto corriente
(+) de Presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
(-) cobros realizados pendientes de aplicación
definitiva
3. (-) OBRIGAS PENDENTES DEPAGO
(+) dol Presupuesto corriente
(+) do Presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
(-) pagos realizados pendentes de aplicación
definitiva
I. REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL (1 + 2 3)
II. SALDOS DE DUBIDOSO COBRO(-)
III. EXCESO DE FINANCIAMENTO AFECTADO.RL GFA(-)
IV. REMANENTE DE TESOURERÍA PARA
GASTOS XERAIS (I - II - III)
C) AFORRO NETO A 31/12/2011
A. Ingresos correntes
B. Gastos correntes (excepto capítulo
3)
C. Anualidade teórica amort.
D. Gastos financiados con remanente
A-B-C+D AFORRO NETO ( art 53.1
TRLRHL)
Axustes
(-) Ingresos correntes que financian
gastos de capital
(-) Outros Ingresos correntes atípicos
(-) Gasto corrente pendente de aplicar
(-) xuros de mora
(-) Axuste anualidade teórica
Aforro Neto Axustado

+488.085,78€
+100.769,54€
53.207,99
17.026,30
48.554,79
18.019,54
-3.520.138,55€
2.762.898,19
627.588,96
170.773,59
41.122,19

9.003.395,14
8.997.752,25
681.410,04
102.795,21
-572.971,94

0,00
0,00
185.000,00
0,00
-315.871,73
-442.100,21€

Teo, 2 de marzo de 2012.
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez”
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-2.931.283,23€
17.026,30€
149.835,84€
-3.098.145,37€

O Pleno da Corporación dase por enterado.

6.- DACIÓN DE CONTA DA RELACIÓN CERTIFICADA RELATIVA ÁS OBRIGAS
PENDENTES DE PAGO DO CONCELLO DE TEO COS SEUS PROVEEDORES.
Dase conta da relación certificada relativa ás obrigas pendentes de pago do concello
de Teo cos seus proveedores, segundo o documento incorporado ao expediente, de
15/03/2012, que se reproduce a continuación, indicando o Sr. alcalde que está a
disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se así o
desexan.
“DACIÓN DE CONTA
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde- Presidente do Concello de Teo, en cumprimento do
disposto no artigo 3.2 do Real Decreto Lei 4/2012, de 24 de febreiro, polo que se
determinan as obrigas de información e procedementos necesarios para estabrecer un
mecanismo de financiación para o pago aos proveedores das entidades locais,
DOU CONTA ao Pleno da Corporación da remisión, por parte da intervención
municipal, da relación certificada relativa ás obrigas pendentes de pago do concello
de Teo cós seus provedores, derivadas da contratación de obras, servizos e
suministros, que son líquidas, vencidas e esixibles e que foron presentadas no rexistro
xeral de entrada do Concello con anterioridade ao 01/01/2012.
A relación certificada foi remitida pola Intervención Municipal ao Ministerio de Facenda
e Administracións públicas, por vía telemática e con sinatura electrónica, en data
14/03/2012.
O resumo da relación remitida é o seguinte:
-Número total de facturas: 86
-Importe das obrigas pendentes de pago: 1.531.705,62€
Teo, 15 de marzo de 2012.
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez”

O Pleno da Corporación dase por enterado.
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7.-

DITAME

DA

DESESTIMACIÓN

PROPOSTA
DE

DA

ALEGACIÓNS

ALCALDÍA
E

SOBRE

APROBACIÓN

INADMISIÓN
DEFINITIVA

E
DO

ORZAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO 2012.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 13/03/2012, que se recolle a continuación,
correxida e ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e
asuntos económicos de 27/03/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que Pleno do Concello de Teo, en sesión de data 26/01/2012, aprobou
inicialmente o Orzamento Municipal para o exercicio 2012, no que tanto o Estado de
Gastos como o Estado de Ingresos, ascende a 11.751.802,80 €, incluíndo o documento
Orzamentario debido anexo de persoal, comprensivo de todos os postos de traballo,
reservados a persoal funcionario, laboral e eventual, indicando, para cada posto, o
grupo, o nivel de complemento de destiño e o complemento específico asignados.

Considerando que aprobación inicial do Orzamento foi obxecto de exposición pública a
través dos correspondentes edictos no BOP Nº28 de 09/02/2012 e no taboleiro de
edictos do Concello, por quince días hábiles a efectos de reclamacións por parte dos
interesados, rematando o período de exposición en data 28/02/2012.

Visto que en data data 27/02/2012, D. Enrique Papiri Villanueva, funcionario, auxiliar
administrativo pertencente á escala de Administración Xeral desta Entidade Local,
presentou escrito de reclamación contra o acto de aprabación inicial do Orzamento de
2012, por entender que existe un erro material no anexo de persoal, e que o citado
escrito foi presentado no Rexistro da Oficina de Correos de Pontevedra na citada data,
tendo rexistro de entrada no Concello de Teo con nº 1.371 en data 29/02/2012.

Tendo en conta o contido das dúas alegacións que incorpora a reclamación, co
seguinte resumo:
-Alegación primeira.- fai referencia á existencia dun erro tipográfico( erro material) no
dato correspondente ao complemento específico da praza nº32.-Administrativo,
Administración Xeral, xa que o seu importe, 13.094,06€, é inferior ao complemento
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específico das restantes prazas de Administrativo-Administración Xeral coas mesmas
características, que ascende a 14.537,32€.
-Alegación segunda.- o interesado manifesta que ven realizando funcións dun nivel
administrativo superior ás de auxiliar, e require ao Concello para que sexa convocado o
proceso selectivo para a cobertura da praza nº32 por promoción interna.

Visto o informe emitido ao respecto polo servizo de asesoría en materia de recursos
humáns do concello, e remitido a esta Alcaldía en data 13/03/2012.

Visto o informe emitido ao respecto pola intervención municipal de data 08/03/2012.

Tendo en conta o estabrecido polo artigo 4 do Real Decreto 861/1986, de 25 de abril,
que regula as retribucións dos funcionarios da Administración Local.

Considerando o disposto nos artigos 169.1 e 170.1 e 170.2 do Real Decreto Lexislativo
2/2004 de 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais.

Considerando as competencias que me atribúe o artigo 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, de Bases do Réxime Local.

PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas,
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción dos seguintes ACORDOS:
1º.- Admitir

unicamente a primeira alegación formulada por D. Enrique Papiri

Villanueva como causa de reclamación contra o Orzamento Municipal de 2012.
2º.- Desestimar a primeira alegación citada anteriormente, por entender que o
complemento específico non pode correxirse de forma automática senón que debe
determinarse o seu importe a partires dunha valoración técnica mediante criterios
obxectivos.
3º.-Aprobar definitivamente o Orzamento Municipal de 2012 coa mesma redacción que
o inicialmente aprobado, e proceder á publicación do orzamento definitivo, resumido en
capítulos, mediante o correspondente edicto no Boletín Oficial da Provincia.
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4º.-Enviar copia do Orzamento definitivamente aprobado ao Ministerio de Facenda e á
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
5º.-Notificar o presente acordo ao interesado”
Obra no expediente informe de intervención de 08/03/2012 e informe de D. Antonio
Javier Ferreira Fernández remitido con data de 13/03/2012.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que cando o Sr. Papiri presenta alegacións é porque entende que debe ter dereito a
algo do que propón. Sinala que como funcionario que é, se ahora se lle denega o que
él solicita, non entende porque se lle da traballo que sí é de categoría superior. Sinala o
Sr. Parajo que descoñece se é ilegal, ainda que considera que é verdade que está
cobrando un complemento específico que non se corresponde co traballo que fai.
Remata o Sr. Parajó sinalando que debería de quitarse a praza urxentemente para que
o interesado ou calquera outra persoa poidan acceder a ela.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu voto en contra.
A Sra. Lemus sinala que polo que se refire ás alegacións a solución sería aprobar unha
relación de postos de traballo, non tendo nada que ver coa alegación o seu voto en
contra.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que tratándose da alegación o
interesado sí fai funcións en materia de recursos humanos, sendo competencia do
goberno municipal convocar a promoción interna, estando en todo caso de acordo en
que resulta preciso unha valoración técnica.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia a abstención do seu grupo.

O Sr. alcalde salienta que a cuestión non é tanto a razón ou non do funcionario, senón
que a cualificación require unha valoración dos postos de traballo e a convocatoria da
promoción interna. Explica que nos informes que obran no expediente se lle recoñece
parte de razón, entendéndose porén que non procede a estimación. Remata o Sr.
alcalde sinalando que non se trata dun posicionamento político senón dun
posicionamento dos técnicos.
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que a el non lle vale que lle den a razón se ao final non se lle da nada. Opina que agora
variar o tema do orzamento por culpa do Sr. Papiri é complicado e pregunta cando se
vai a facer a relación de postos de traballo e onde está. O Sr. Parajó dille ao Sr. alcalde
que non o chamou para preguntarlle se estaba de acordo en cambiar o día de
celebración do Pleno, ao entender que quizais un voto máis da igual, aínda que algún
día pode facer falla.

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

Interveñen o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, para
sinalar que non teñen nada máis que dicir.

O Sr. alcalde di que ao igual que fixo co PP, na Comisión Informativa, quere pedirlle
disculpas ao Sr. Parajó por non comunicarlle o retraso da data do Pleno.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (7 non adscritos e 2 BNG), un en contra (1 grupo mixtoPSdeG-PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda:
1º.- Admitir unicamente a primeira alegación formulada por D. Enrique Papiri
Villanueva como causa de reclamación contra o Orzamento Municipal de 2012.
2º.- Desestimar a primeira alegación citada anteriormente, por entender que o
complemento específico non pode correxirse de forma automática senón que
debe determinarse o seu importe a partires dunha valoración técnica mediante
criterios obxectivos.
3º.-Aprobar definitivamente o Orzamento Municipal de 2012 coa mesma redacción
que o inicialmente aprobado, e proceder á publicación do orzamento definitivo,
resumido en capítulos, mediante o correspondente edicto no Boletín Oficial da
Provincia.
4º.-Enviar copia do Orzamento definitivamente aprobado ao Ministerio de
Facenda e á Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.
- 24 -

5º.-Notificar o presente acordo ao interesado.

8.- DITAME DA MOCIÓN INSTANDO AO GOBERNO A MODIFICACIÓN DA LEI
HIPOTECARIA.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade
e participación veciñal, D. Xose Ignacio Iglesias Villar.
O Sr. Iglesias da conta da moción de 22/03/2012 (rex. entrada nº 2.239, de
23/03/2012), asinado polo citado concelleiro e os portavoces do grupo mixto (PSdeGPSOE) e do BNG, que se reproduce a continuación, ditaminada favorablemente pola
comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de 27/03/2012.
“MOCIÓN INSTANDO O GOBERNO DO ESTADO, A TRAVÉS DO PRESIDENTE DA
XUNTA DE GALICIA A MODIFICAR A LEI HIPOTECARIA CO FIN DE REGULAR A
DACIÓN EN PAGO E ADOPTAR AS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR OS
DESAFIUZAMENTOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS
Visto que co estourido da crise e o aumento do paro, milleiros de familias chegaron a
unha situación límite que non lles permite cubrir as súas necesidades máis básicas.
Visto que segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, só entre 2007 e 2010
no Estado Español producíronse perto de 300.000 execucións hipotecarias, e que as
previsións din que entre 2011 e 2012 poderíase chegar á cifra de 500.000.
Visto que cando isto sucede, as familias non só se enfrontan á perda da súa vivenda
senón tamén a unha condena financeira para sempre: a entidade bancaria interpón
unha demanda e iníciase o proceso de execución hipotecaria que finaliza coa poxa do
inmoble. Se a poxa queda deserta (cousa que no actual contexto de crise sucede en
máis do 90% dos casos), coa lei vixente a entidade bancaria adxudícase a vivenda polo
50% do valor de taxación e segue reclamando o pago da débeda restante, máis os
intereses e costas xudiciais, ás persoas en situación de insolvencia, mediante o
embargo de nóminas, contas, etc, así como embargos aos avalistas. É dicir, ademais
de perder a vivenda, miles de familias enfróntanse a unha condena financeira para
sempre que se traduce nunha condena á exclusión social e a economía mergullada.
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
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Visto que esta lexislación que permite que as entidades financeiras adxudíquense as
vivendas polo 50% do valor de tasación non só é anómala e non ten comparativa coas
lexislacións doutros países da nosa contorna, senón que ademais era descoñecida
polas familias cando asinaron os contratos hipotecarios. Feito que se suma á
publicidade enganosa coa que se comercializaron a maioría desas hipotecas, á
sobrevaloración nas taxacións e á linguaxe de difícil comprensión utilizado nos
contratos que agora se descobre que en moitos casos agochaba todo tipo de cláusulas
abusivas, como é o caso das cláusulas adoito.
Visto que consideramos inadmisible e totalmente inxusto que nun Estado social e
democrático de dereito, todas as consecuencias da crise recaian sobre a parte máis
vulnerable do contrato hipotecario e en cambio as entidades financeiras, en boa
medida responsables da actual crise, reciban axudas millonarias que saen dos
impostos, sen ter que asumir ningunha responsabilidade, ao mesmo tempo que seguen
xerando miles de millóns de beneficios anuais.

Considerando que todo o aquí exposto vulnera o actual marco xurídico, posto que o
dereito á vivenda é un mandato constitucional, especialmente recollido no artigo 47 da
Constitución española, que di: “Toda/os teñen dereito a unha vivenda digna e axeitada.
Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas
pertinentes para facer efectivo este dereito...” pero tamén no artigo 33, que limita
claramente o dereito á propiedade privada ao cumprimento da súa función social (e que
a día de hoxe incúmprese sistematicamente nos pisos baleiros acumulados por bancos
e caixas), ou no artigo 24 que garante a tutela xudicial (vulnerado nos procesos de
execucións hipotecarias, onde se produce clara indefensión). así como os
compromisos xurídicos en materia de dereito á vivenda asumidos polo estado español
ao ratificar tratados internacionais vinculantes como son, entre outros, a Declaración
Universal de Dereitos Humanos (artigo 25) e o Pacto Internacional de Dereitos
Económicos, sociais e Culturais (artigo 11), especialmente a partir da súa Observación
Xeral número 4 -que concreta o contido do dereito a unha vivenda adecuada- e a
Observación Xeral nº 7 -que define os desaloxos forzosos como unha das principais
vulneracións do dereito á vivenda.
Considerando que todo o aquí exposto depende basicamente dunha normativa de
competencia estatal, pero cuxos efectos dramáticos se concretan no ámbito municipal,
posto que é aos concellos onde se dirixen maioritariamente as persoas e familias
afectadas en busca de axuda. Así, os concellos convértense en dobremente
prexudicados: en primeiro lugar porque se vulneran os dereitos fundamentais das súas
cidadás e dos seus cidadáns; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crise,
cando os recursos son máis escasos que nunca, reciben todas as peticións de axuda
das persoas e familias empobrecidas.
Considerando que a perda de vivenda priva ao individuo ou a familia de toda
residencia, e que, á súa vez, a ausencia de residencia exclúelles de toda vía
administrativa, levando por iso a perda de dereitos, impedindo ás persoas afectadas
realizarse tanto profesional como familiarmente

- 26 -

Considerando que, como consecuencia do anterior, os desafiuzamentos -aínda máis
cando supoñen o mantemento dunha débeda en forma de condena financeira- levan
altos niveis de inseguridade que desencadean a alteración da orde pública e a paz
social, e considerando que os concellos teñen o encargo de manter a seguridade e a
orde no conxunto do territorio municipal,
Polo que se SOLICITA:

Que o Pleno Municipal de Teo adopte os seguintes acordos:
Primeiro. Solicitar ao Presidente da Xunta de Galiza a:
a. Pedir ao Goberno central que, tal e como ven propondo a Plataforma de Afectados
polas Hipotecas (PAH) e outras organizacións sociais, aprobe unha modificación da
regulación hipotecaria que inclúa a figura da dazón en pagamento, de xeito que, nos
casos de residencia habitual, si o banco executa a hipoteca e se queda coa vivenda, a
totalidade da débeda (principal, máis intereses e costas xudiciais) quede liquidada, tal e
como sucede noutros países da UE ou en EEUU.
b. Instar ao Goberno a aprobar unha moratoria ou implementar as medidas necesarias
para paralizar os desafiuzamentos das familias en situación de insolvencia sobrevida e
involuntaria.
Establecer unha moratoria xeral e excepcional para todos aqueles debedores
hipotecarios que non posúan rendas derivadas do traballo ou de actividades
económicas que imposibiliten o pagamento dunha cota hipotecaria por riba do 60% da
renda familiar.
Fronte á porcentaxe actual do 60%, elevarase ata o 80% a porcentaxe sobre o valor de
taxación establecido a efectos hipotecarios en caso de que a entidade acredora se
adxudique o ben por ausencia de ofertantes.
Durante o período de tempo transcorrido entre o falla de pagamento e a subhasta
establecerase un límite aos intereses moratorios percibidos pola entidade financieira
igual a 2 puntos adicionais sobre a interese ordinaria pactada.
A Lei establecerá os requisitos e condicións para que baixo a supervisión da
autoridade financieira se asegure unha absoluta independencia e separación na
gobernanza, o capital e o funcionamento das sociedades de taxación inmobiliaria e as
entidades financieiras.
Mellora da lexislación para articular un procedemento para asegurar que unha vez
producida a execución, se o debedor o expuxese nas condicións de carencia de
rendas, fose posible o aluguer no inmoble ou noutro alternativo durante ao menos 3
anos cun arrendamento máximo do 35% respecto a súa renda.
Mellora da lexislación para articular unha Lei Integral de Insolvencia persoal que
aborde as situacións de sobre endebedamento e garanta uns procedementos
concursais e de mediación para permitir un reparto equilibrado de riscos entre debedor
e acredor.
Terceiro.- Máis aló das medidas de competencia estatal, estudar as medidas a
emprender a nivel municipal para paralizar os desafiuzamentos, creando unha comisión
especial mixta na que participen representantes do pleno municipal e das asociacións
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de afectadas/os, veciñais e outras organizacións sociais coñecedoras da problemática.
O obxectivo principal da devandita comisión será buscar alternativas que eviten os
desafiuzamentos por motivos económicos. Nos casos que non sexa posible, procurar o
reacollo digno das familias afectadas.
Cuarto.- Dar traslado destes acordos aos grupos parlamentarios do Congreso e o
Senado, ao Parlamento de Galiza, á Plataforma de Afectados pola Hipoteca e ás
asociacións veciñais do municipio de Teo.
En Teo a 22 de marzo de 2012
Asdo.: Ignacio Iglesias Villar (Concelleiro de Benestar Social e Igualdade)
Asdo. Manuel Anxo Fernández Baz, portavos do Grupo Municipal do BNG
Asdo. Uxia Lemus de la Iglesia. portavoz do Grupo Municipal mixto”

O Sr. Iglesias explica que a moción foi achegada por “stop desafiuzamentos”,
engadindo que da situación se culpa unicamente aos que fixeron as hipotecas e non se
pode esquecer ás entidades bancarias e o sector público que permitiu as
sobretaxacións. Salienta o Sr. Iglesias a importancia do punto terceiro do acordo
referido á creación dunha comisión especial mixta para buscar alternativas que eviten
os desafiuzamentos.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di estar de acordo co Sr. Iglesias
en canto a importancia do punto terceiro da proposta, máis alá de medidas tanto a nivel
do parlamento autonómico, como a nivel estatal.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen opina que a creación dunha
Comisión é un dos aspectos fundamentais do tema. Salienta o Sr. Fernández que a lei
actual crea situacións inxustas e perversas e obrigou a presentar no Congreso varias
iniciativas para conseguir a dación en pagamento, sendo que unha desas iniciativas a
presentou o Sr. Jorquera para modificar a lei hipotecaria. Remata o Sr. Fernández
salientando que a única solución xusta é admitir a dación en pagamento, sen esquecer
a necesidade de que se modificque a normativa tanto a nivel estatal como autonómico.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que partindo da base de que a entidade bancaria se queda co obxecto hipotecado, hai
outros motivos que levaron a que pase o que está pasando. O Sr. Parajó di que hai que
remontarse a cando gobernaba Clinton, porque foi o que autorizou que as hipotecas se
venderan dunha entidade a outra con facilidade. Explica o Sr. Parajó que el leva dado
moitas hipotecas e antigüamente se taxaba a propiedade, á baixa, e despois se lle
daba o 70 %, e o resto o tiña que ter o cliente, pero despois no se fixo así, tanto pola
presión dos que querían hipotecarse como pola presión dos constructores. Pregunta o
Sr. Parajó que vai a pasar e di que cree que hoxe van a meter algo do tema no
Consello de Ministros, para que se poida ir sobra a vivenda e non máis alá. Opina o Sr.
Parajó que se se dera o 70 % do valor de taxación non sucedería isto, porén o que
ocorría é que o piso valía vinte millóns e no banco daban vinte e cinco millóns. Anuncia
o Sr. Parajó o seu voto a favor, advertindo que en todo caso isto vai a supor un
incremento nos tipos de interés das hipotecas, non van a existir tantas facilidades e
nada de dar o 100 %. Remata o Sr. Parajó sinalando que haberá que ver o que ocorre.

O portavoz do PP, Sr. Guerra, anuncia o voto a favor do seu grupo, engadindo que o
PP está traballando nese tema.

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, acorda:
Primeiro. Solicitar ao Presidente da Xunta de Galiza a:
a. Pedir ao Goberno central que, tal e como ven propondo a Plataforma de
Afectados polas Hipotecas (PAH) e outras organizacións sociais, aprobe unha
modificación da regulación hipotecaria que inclúa a figura da dazón en
pagamento, de xeito que, nos casos de residencia habitual, si o banco executa a
hipoteca e se queda coa vivenda, a totalidade da débeda (principal, máis
intereses e costas xudiciais) quede liquidada, tal e como sucede noutros países
da UE ou en EEUU.
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b. Instar ao Goberno a aprobar unha moratoria ou implementar as medidas
necesarias para paralizar os desafiuzamentos das familias en situación de
insolvencia sobrevida e involuntaria.
Establecer unha moratoria xeral e excepcional para todos aqueles debedores
hipotecarios que non posúan rendas derivadas do traballo ou de actividades
económicas que imposibiliten o pagamento dunha cota hipotecaria por riba do
60% da renda familiar.
Fronte á porcentaxe actual do 60%, elevarase ata o 80% a porcentaxe sobre o
valor de taxación establecido a efectos hipotecarios en caso de que a entidade
acredora se adxudique o ben por ausencia de ofertantes.
Durante o período de tempo transcorrido entre o falla de pagamento e a subhasta
establecerase un límite aos intereses moratorios percibidos pola entidade
financieira igual a 2 puntos adicionais sobre a interese ordinaria pactada.
A Lei establecerá os requisitos e condicións para que baixo a supervisión da
autoridade financieira se asegure unha absoluta independencia e separación na
gobernanza, o capital e o funcionamento das sociedades de taxación inmobiliaria
e as entidades financieiras.
Mellora da lexislación para articular un procedemento para asegurar que unha
vez producida a execución, se o debedor o expuxese nas condicións de carencia
de rendas, fose posible o aluguer no inmoble ou noutro alternativo durante ao
menos 3 anos cun arrendamento máximo do 35% respecto a súa renda.
Mellora da lexislación para articular unha Lei Integral de Insolvencia persoal que
aborde as situacións de sobre endebedamento e garanta uns procedementos
concursais e de mediación para permitir un reparto equilibrado de riscos entre
debedor e acredor.

Terceiro.- Máis aló das medidas de competencia estatal, estudar as medidas a
emprender a nivel municipal para paralizar os desafiuzamentos, creando unha
comisión especial mixta na que participen representantes do pleno municipal e
das asociacións de afectadas/os, veciñais e outras organizacións sociais
coñecedoras da problemática. O obxectivo principal da devandita comisión será
buscar alternativas que eviten os desafiuzamentos por motivos económicos. Nos
casos que non sexa posible, procurar o reacollo digno das familias afectadas.
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Cuarto.- Dar traslado destes acordos aos grupos parlamentarios do Congreso e o
Senado, ao Parlamento de Galiza, á Plataforma de Afectados pola Hipoteca e ás
asociacións veciñais do municipio de Teo.

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE
AXUSTE. R.D.-LEI 4/2012.
O Sr. alcalde da conta da proposta da alcaldía de 22/03/2012, que se reproduce a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e
asuntos económicos de 27/03/2012.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Téndose elaborado pola intervención municipal a relación de obrigas pendentes de
pago a 31/12/2011 ao abeiro do disposto no artigo 3 do Real Decreto Lei 4/2012, de 24
de febreiro, polo que se determinan obrigas de información e procedementos
necesarios para estabrecer un mecanismo de financiación para o pago a provedores
das entidades locais.
Téndose remitido dita relación certificada en data 14/03/2012 pola intervencion
municipal ao Ministerio de Facenda, e, ascendendo a débeda pendente de pago a
1.531.705,62€.
Téndose elaborado pola intervención municipal o Plan de Axuste para o período
2012/2022 a que fai referencia o artigo 7 do Real Decreto 4/2012, de 24 de febreiro.
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción dos seguintes ACORDOS:
1º.-Aprobar o Plan de Axuste que se adxunta a esta proposta.
2º.-Remitir o Plan de Axuste o día seguinte da súa aprobación polo Pleno, ao órgano
competente do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, por vía telemática e
con firma electrónica, quen realizará unha valoración do plan presentado, e lle la
comunicará á entidade local nun prazo de 30 días naturais a contar dende a recepción
do plan.
Transcorrido dito prazo sen comunicación da citada valoración, ésta se considerará
desfavorable.
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Valorado favorablemente o Plan de Axuste, se entenderá autorizada a operación de
endebedamento prevista no artigo 10 do citado Real Decreto 4/2012, de 24 de
febreiro”.
Obra no expediente informe de intervención de 22/03/2012.
O Sr. alcalde explica que esta tema supón unha vulneración da autonomía local, tanto
o Real Decreto como a obriga de aprobar un plan de axuste. Opina que resulta pouco
entendible que se o goberno se nega a aprobalo, as empresas poidan acudir vía
certificado e iso implique a retirada dos fondos estatais. Salienta o Sr. alcalde que a
pesar diso, cumplironse todos os requisitos, tanto no que se refire á relación certificada
como ao Plan de axuste. O Sr. alcalde refírese ás variacións que non afectan ao plan
que foron transmitidas aos portavoces antes do Pleno que se está a celebrar,
engadindo que se trata de variacións impostas polo goberno central nas últimas horas.
Explica o Sr. alcalde que se trata dun plan de axuste a 10 anos, coa mesma natureza
que o plan de saneamento, aínda que se alonga máis no tempo. Salienta que o plan
busca unha viabilidade económica para cumprir os requisitos fixados polo goberno
central.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que as facturas de Fenosa aparecen como non contabilizadas e pregunta se iso
significa que non existía partida, engadindo que se non, non o entende. Di o Sr. Parajo
que as facturas, agás as de Aquaguest, son de 2011, polo que descoñece se se está
cumprindo o plan de saneamento. Pregunta se se vai a facer un expediente de crédito
para incluílas e opina que o plan, como tal plan, non existe porque o único que se fai é
minorar unha dedicación exclusiva pola ruptura orixinada por problemas ideolóxicos,
sendo que todo o demais vai con incrementos de impostos, incluso do IBI. Considera o
Sr. Parajó que non é un plan correcto, porque o lóxico sería que as partidas tiveran
unha reducción de gastos para poder chegar ao plan de saneamento pero non so coa
minoración dunha dedicación e co incremento do IBI. Remata o Sr. Parajó sinalando
que cando chegue o plan a Madrid, duda que o Ministerio o aprobe.

- 32 -

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que, máis alá de análises
políticas relacionados coa autonomía, se favorece ás PYMES. Lembra a Sra. Lemus
que se trata do segundo plan en seis meses e que o plan de axuste atópase vencellado
ao plan de saneamento, que foi aprobado únicamente polo equipo de goberno. Di a
Sra. Lemus que hai un millón e medio de euros sen pagar e que o plan inclúe diversas
medidas, como o incremento de tributos, o incremento do IBI, da taxa do lixo e da taxa
por licenzas urbanísticas, tamén o incremento do prezo público por actuacións
deportivas, a creacion dunha taxa por celebración de matrimonios civís, etc. Salienta a
Sra. Lemus que neste axuste se tocan tamén os gastos e así se conxelan os
investimentos, a oferta de emprego, se reducen as dedicacions, polas razóns que
sinalou o Sr. Parajó, etc. Pregunta a Sra. Lemus cando comezou o BNG a gobernar, en
xuño de 2007 ou en xuño de 2011, engadindo que parece que aterrizaron no concello
fai seis meses e se deron conta do deficit de determinados servizos en xuño de 2011.
Di a Sra. Lemus que o Sr. Sisto falaba dunha xestión equilibrada, porén hai que ter en
conta a existencia dun remanente líquido de tesourería negativo en tres millóns de
euros e de que nos dous últimos anos ven existindo un aforro neto negativo, polo que
non cree que iso sexa unha xestion equilibrada. A Sra. Lemus explica que a 31 de
decembro de 2012, pouco máis de dous millóns de euros, e actualmente máis de tres
millóns de euros. Salienta a Sra. Lemus que se trata da mesma cifra de
endebedamento que o Sr. Blanco, a pesar de que este, segundo o BNG, facía política
de terra queimada. Pregunta a Sra. Lemus cál é a mellora e como fan nos outros
concellos que non acuden ao plan de axuste e que non teñen aforro neto negativo.
Explica a Sra. Lemus que moitos concellos foron incrementando as taxas
progresivamente, non como Teo que o fai dunha vez dando lugar a unha situacion
desastrosa. Refírese a Sra. Lemus ao Pleno celebrado o 26 de xaneiro de 2012 e
lembra que naquel momento o Sr. alcalde dixo que se “ademais de minorar a débeda
se minorara o remanente de tesourería chamarian aos do equipo de goberno de Teo
para substituir ao Sr. Montoro”. Salienta a Sra. Lemus que con estas cifras non van a
chamar de Madrid e que ela non lles deixaría que xestionara a súa casa. Anuncia a
Sra. Lemus a súa abstención e dille ao Sr. alcalde que cree que o equipo de goberno
ten que empezar xa a chegar a acordos con outros grupos da oposición. Opina que a
gobernabilidade non só é manter a maioría, senón que é preciso empezar a dar pasos,
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sendo preciso que se minoren as dedicacions. Di a Sra. Lemus que non sabe a
solución, pero que se toca á porta dos teenses e non á dos concelleiros/as.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o PP en catro meses ten o rekord
de Decretazos, o que obriga a facer unha reflexión ao respecto. Opina o Sr. Fernández
que non se trata dun mecanismo para avanzar nun funcionamento xusto e pon de
manifesto a falta de eficacia das medidas do Estado. Opina que o beneficiario do
Decreto vai a ser a gran banca e as grandes empresas, como se percibe no certificado
no que aparecen Sogama, Aquaguest, etc. Considera o Sr. Fernández que aínda que a
norma pode ter aspectos positivos, presenta aspectos ciritcables e non supón unha
axuda adicional aos concellos. Non contén un filtro á hora de admitir as facturas e
pagar, colocándose ao mesmo nivel os gastos suntuarios e os dos servizos públicos
esenciais. Salienta o Sr. Fernández que o Decreto non ten porque significar un pago
inmediato aos proveedores porque admite a posibilidade de que se extenda durante
todo o 2012, tratándose só dun alivio temporal que vai en contra do que opina o BNG,
que esixiría un novo sistema de financiamento local. Tratándose do plan o Sr.
Fernández sinala que un dos aspectos que non comparte é a suba do IBI e no plan se
contempla do 0,6 dende o 2013. Lembra o Sr. Fernández que o Pleno aprobou unha
moción contra a suba do IBI e refírese ao importe derivado do seu abandono da
dedicación exclusiva, sinalando que inclúe tamén o que se cotiza á seguridade social.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e cede a palabra ao concelleiro do seu grupo, D.
José Alvino Vázquez Pallas.

O Sr. Pallas di que non vai a repetir o que xa dixeron os compañeiros porque o Sr.
alcalde xa o di no plan de saneamento, cando fala de que se centra na suba de
impostos e taxas municipais. O Sr. Pallas di que quere felicitar ao Sr. Fernández
porque gracias a el se aforran 48.000 €. Salienta que o Sr. Parajó fala das facturas de
Fenosa non contabilizadas, engadindo que iso é importantísimo e que se trata de algo
que se tería que explicar. Sinala o Sr. Pallas que o máis sorprendente é que resulta
que se deben facturas do segundo trimestre do 2008, 2009 e 2010, etc, polo que
haberá que ir novamente a un recoñecemento extraxudicial. Sinala o Sr. Pallas que a
situación é que haberá 360.000 € de intereses, a 10 anos, a un 5%, pese a que o Sr.
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alcalde sempre di que colleu a herdanza do Sr. Blanco. Pregúntalle o Sr. Pallas ao Sr.
alcalde que fixo en seis anos.

O Sr. alcalde explica que vai intervir o concelleiro D. Rafael Sisto Edreira.

O Sr. Sisto di que hai que aclarar en que situación hai que preparar o plan, xa que
tendo en conta que houbo que facelo entre o 15 e o 31 de marzo xa da idea de como
se planificou o tema dende o Estado. Dispúxose de 15 días, polo que a situación era
complexa para poder acadar un acordo entre os grupos. O feito de que o pleno sexa
venres é porque así se pediu dende o departamento de intervención. Salienta o Sr.
Sisto que hai que ter en conta que hai aprobado un plan de saneamento con dúas
finalidades que se seguen mantendo, o equilibrio financeiro e acabar co remanente
negativo de tesourería. O que ocorre é que o goberno decidiu intervir directamente nos
concellos. A falta de liquidez obriga a pedir un crédito bancario. Di o Sr. Sisto que é
certo que estas empresas que viñan cobrando en nove meses agora van a xuntar todos
os cartos, engadindo que porén poderían seguir cobrando neses nove meses. Explica
que incluso os representantes de Fenosa se achegaron ao concello para ver como
poder escapar do plan de saneamento, aínda que é difícil. Lembra o Sr. Sisto que ata o
2015 estaba determinado polo plan de saneamento, porén determinar con que criterio
se programa o que se vai a facer do 2015 ao 2022 é unha barrabasada. Opina o Sr.
Sisto que o único que se pode facer é ver cales son os servizos tremendamente
deficitarios e correxilos, polo tanto se priorizan os servizos máis deficitarios cun
incrementeo a partir do 2015. Explica o Sr. Sisto que é certo que o remanente de 3
millóns de euros se mantivo porque houbo un millón de euros menos no ámbito
urbanístico e por outras razóns, porén non se pode dicir que se gastou máis porque
senón o remanente negativo sería maior, polo que o goberno municipal axustouse
aínda que non foi capaz de minoralo. Sinala o Sr. Sisto que os concelleiros da
oposición falan de “privilexios” e pregúntalles cantas dedicacións consideran que son
necesarias. Explica o Sr. Sisto que él cobraba máis como profesor de instituto que no
concello, por iso o dos privilexios hai que mantelo na súa xusta medida. O Sr. sisto di
que o Sr. Fernández ten razón en relación ao IBI, engadindo que aínda que non lles
gusta a subida esperan non ter que aplicala. Explica que se se consigue o que pon o
plan de saneamento a medida non fará falla porén hai que prevelo, sempre entendendo
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que implica manter o nivel de IBI. Explica o Sr. Sisto que non se pode esquecer que o
servizo do lixo é deficitario en 600.000 €, e que se podería minorar o servizo, pero que
o que se busca é un servizo de calidade.

O Sr. alcalde explica que o Sr. Parajó referiuse ao listado no que está Aquaguest,
Fenosa, Sogama e a piscina, debéndose ter en conta que neste último caso débese a
problemas de contabilidade xa que dende a Deputación non pagaron as últimas
certificacións. Tratándose de Fenosa explica que o déficit contemplado no orzamento
explícase porque a empresa presenta todo ese montante no 2011, incluindo facturas de
2008. Explica o Sr. alcalde que esta decisión, que non so afecta a Teo senón tamén a
outros concellos, ven motivada pola fusión entre Fenosa e Gas natural, polo que
resultaba difícil de preveer. En canto á intervención da Sra. Lemus o Sr. alcalde di que
parte dun plantexamento no que hai que ser riguroso. Salienta que dende o equipo de
goberno no van voluntariamente ao plan, chegando incluso en pensarse votar en
contra, porén o goberno plantexa que as empresas poidan cobrar e que se minore da
participación nos tributos do Estado. Opina o Sr. alcalde que así non existe autonomía.
Salienta que segue existindo o mesmo remanente, o que demostra que se intentou
manter o equilibrio con anualidades negativas. O Sr. alcalde di que é optimista e que
están satisfeitos coa política económica seguida no concello. Salienta que se minorou a
débeda bancaria, que os servizos como o lixo, as garderías, etc, se pagan
mensualmente, que aos pequenos proveedores se lles paga nun prazo razoable, etc. O
Sr. alcalde di que a Sra. Lemus se referiu ao pago no prazo de 90 días e lle pide que
busque un concello no que se faga así. En canto á intervención do Sr. Pallas, o Sr.
alcalde pregúntalle a este concelleiro se é do PP, engadindo que parece que pasaba
por aquí. Salienta que o do plan o aproba o PP e llo impón aos concellos e que o Sr.
Pallas fala dos xuros. Opina o Sr. alcalde que está claro e lle pide ao Sr. Pallas que lles
diga en Madrid que non sexan tan usureros cos concellos, engadindo que a el
tampouco lle gusta o plan nin os xuros. Salienta o Sr. alcalde que o que se fai é imputar
a débeda do concello aos bancos cun alto interese. Considera o Sr. alcalde que hai que
ser serios, lembra que o ano pasado se fixo un incremento e se mantén e que a partir
do 2015 se plantexan outros, pero non ningún dos plantexados. Remata o Sr. alcalde
sinalando que haberá que ver o avance dos orzamentos do Estado.
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que tanto o Sr. alcalde como o Sr. Sisto botan a culpa tanto á Xunta como ao goberno
central. Pregunta o Sr. Parajó como ian a cobrar os que fixeron os traballos se non fora
con isto. Di que parece que agora parece que o Sr. Sisto lle vai a botar a culpa á Sra.
interventora, ao dicir que o plan o fixo esta, engadindo que iso é porque os concelleiros
se dedican a outras cousas como a ir polas radios a falar dos irmandiños. O Sr. Parajó
di que o ten claro e que non tiñan que ter dedicacións exclusivas, porque como non
saben facer isto e o ten que facer a Sra. interventora habería que preguntarse que é o
que fan. Salienta o Sr. Parajo que se debe o mesmo que antes, e se lle dexiou todo
feito, garderías, campos de fútbol, 300.000 € para Aquaguest, etc. Di o Sr. Parajó que o
que está claro é que o plan se centra no incremento dos tributos, non comprendéndose
que un partido político que sempre se queixou da carga impositiva dos veciños, agora
faga isto.

Sendo as vinte e unha horas e quince minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro D.
Xosé Ignacio Iglesias Villar.

Lembra o Sr. Parajó que no ano 2.000 dende o equipo de goberno se dicía que o que
tiña que facer este concelleiro era marcharse, ao que engadían que non sabían que
facía no concello, e engade que o que sí ten que marchar é o Sr. alcalde. Di o Sr.
Parajó que fan “o paripe dos non adscritos ao Bloque e despois resulta que están
xuntos”. O Sr. Parajó opina que esto do plan hai que rectificalo, engadindo que o seu
voto o decidirá máis tarde.

Sendo as vinte e unha horas e vinte minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro D.
Xosé Ignacio Iglesias Villar.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di aledarse de que alguén
estea contento coa xestiòn. Salienta que dende o equipo de goberno se fala de
equilibrios, e ter un remante de tesourería negativo de 2.800.00 € no 2008 e de
3.000.000€ non 2011 supón un equilibrio fantástico. Salienta a Sra. Lemus que no plan
de axuste se fala de que non máis tarde de outubro de 2014 se van a incrementar as
tarifas de servizos un 10 %, polo que si que se van a incrementar máis as taxas. Indica
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a Sra. Lemus que o Sr. alcalde fala de “intervención dos concellos” e hai concellos que
non son intervidos porque non estaban nesta situación. Salienta a Sra. Lemus que o
problema non é que o Estado aporte ese préstamo, o problema é a débeda que ten o
concello de Teo. A Sra. Lemus di que se aleda de que os servizos se paguen
mensualmente porque iso supón que polo menos se paga algo e remata a súa
intervención comprometéndose a presentar unha moción sobre as dedicacións.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen sinala que non ten nada máis que
engadir.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, e di que sempre é culpa do goberno do Estado.
Salienta que hai un problema gravísimo, un problema de miles de millóns de débeda e
que dende o concello se fala de intervención e que gracias a esa intervención moitas
PYMES non van a pechar. Remata o Sr. Pallas afirmando que claro que él é do PP e
que se existe un goberno que non toma decisións, o concello vai claro.

Intervén o concelleiro Sr. Sisto quen sinala que ante a pregunta de que cómo iban a
cobrar os proveedores a resposta é que como o viñan facendo ata o de agora.

O Sr. Pallas di que a dez meses.

O Sr. Sisto resposta que co mesmo retraso que deixou o PP. Opina que bastante
responsabilidade ten o PP polo que se refire ao retraso de dez meses, non sendo
capaces dende o equipo de goberno de minoralo, aínda que sí se comprometen a un
pago mensual. Explica o Sr. Sisto que cos proveedores non existiron grandes
problemas, porque sabían que cobraban, con certo retraso, pero regularmente. Salienta
o Sr. Sisto que en ningún caso se lle botou a culpa á Sra. interventora, senón que o
que dixo é que ningún dos membros do equipo de goberno, e seguramente tampouco o
Sr. Parajó, eran capaces de facer o plan.

O Sr. Parajó replica que o Sr. Sisto non sabe do que él é capaz.
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O Sisto di que hai que agradecer o traballo da interventora, que hai determinadas
decisións que son políticas pero que o máis importante é o traballo técnico. Explica o
Sr. Sisto que a carga tributaria non se incrementa significativamente, senón que se
intenta equilibrar para que os veciños paguen polo menos o 40% do servizo, xa que hai
que avanzar no equilibrio de xeito responsable. Explica o Sr. Sisto que o incremento do
IBI aparece no 2014, para o seu cobro no 2015, e que son coñecedores de que houbo
concellos que non incluiron as facturas de Sogama, outros que pediron préstamos, etc.
O Sr. Sisto di que a débeda non se incrementou respecto ao goberno anterior, non
podéndose comparar os 5 anos de xestión que levan co período no que se xenerou a
débeda. Remata o Sr. Sisto sinalando que a situación é complexa e que manter o
equilibrio é fastidiado.

O Sr. alcadlde explica que o plan hai que presentalo mañán e hai que aprobalo. Opina
que o tempo lles acabará dando a razón, e sexa o que sexa o que goberne despois se
atopara unha situación coa que eles non se atoparon ao chegar ao goberno.

Rematado o debate, sométese a votación a proposta, ditaminada favorablemente pola
Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de 27/03/2012, e
emendada nos termos expostos aos portavoces dos grupos municipais, con carácter
previo ao Pleno, e aceptados por todos/as os concelleiros/as.

Sometida a votación a proposta, prodúcese o seguinte resultado:
-

Votos a favor – 7 non adscritos

-

Votos en contra – 6 PP e 1 grupo mixto (IN-TEO)

-

Abstencións – 2 BNG e 1 grupo mixo-PSOE

Producido un resultado de empate, vólvese a someter o asunto a votación, obténdose o
seguinte resultado:
-

Votos a favor – 7 non adscritos

-

Votos en contra – 6 PP e 1 grupo mixto (IN-TEO)

-

Abstencións – 2 BNG e 1 grupo mixo-PSOE

- 39 -

Persistindo o empate, decide o voto de calidade do Presidente, polo que, o Pleno
da Corporación, acorda:
1º.-Aprobar o Plan de Axuste que se adxunta co presente.
2º.-Remitir o Plan de Axuste o día seguinte da súa aprobación polo Pleno, ao
órgano competente do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, por vía
telemática e con firma electrónica, quen realizará unha valoración do plan
presentado, e lle la comunicará á entidade local nun prazo de 30 días naturais a
contar dende a recepción do plan.
Transcorrido dito prazo sen comunicación da citada valoración, ésta se
considerará desfavorable.
Valorado favorablemente o Plan de Axuste, se entenderá autorizada a operación
de endebedamento prevista no artigo 10 do citado Real Decreto 4/2012, de 24 de
febreiro.

“AYUNTAMIENTO DE TEO (A CORUÑA)- PLAN DE AJUSTE 2012/2022
AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
El plan de ajuste que se presenta por el Ayuntamiento de Teo parte de que la
operación de préstamo tendrá un importe 1.320.457,22€, inferior al de la suma de las
obligaciones pendientes de pago de la relación certificada remitida al MEH en fecha
14/03/2012, al descontarse el importe de las facturas de la empresa SOGAMA que
corresponden a un convenio y no a un contrato recogido en la LCSP.
Por otro lado, las medidas que incorpora esta Plan son, en parte, aquellas incluídas en
del Plan de Saneamiento Financiero para el período 2012/2017 que fue aprobado en
sesión plenaria de fecha 26/01/2012, con la finalidad de reconducir hacia valores nulos
el remanente de tesorería negativo y estructural que viene afectando a esta Entidad
Local.
Considerando que el Ayuntamiento de Teo viene manteniendo una baja presión fiscal
respecto de otros ayuntamientos del entorno, las medidas adoptadas para poder
afrontar las obligaciones derivadas del endeudamiento se centran en la subida de
impuestos y tasas municipales aunque también se espera un pequeño ahorro por el
- 40 -

lado de los gastos. Todas estas medidas así como la evolución prevista de gastos e
ingresos en general se comentan a continuación.
B.1.DETALLE DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE INGRESOS.
M.1.-Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
Casi todas las medidas descritas a continuación han sido adoptadas a finales del
ejercicio 2011 y tendrán repercusión a partir de 01/01/2012, año de inicio del plan.
A) EN IMPUESTOS
1.-REVISIÓN IBI
.-Subconcepto:113.00
-Aplicación del artículo 8.1 del RDLei 20/2011, por el que se revisan los tipos de
gravamen del IBI, el Ayuntamiento de Teo está incluído en el apartado a), lo supone
pasar del 0,44% al 0,5% en 2012 y 0,6% en 2013.
-Fecha de aprobación: la del RDLei 20/2011.
-El efecto sobre la recaudación afectará solo a los ejercicios 2012 y 2013.
- El incremento previsto será: base liquidable IBI 2011 x diferencia respecto del tipo
-Adicionalmente, el Ayuntamiento se compromete a aprobar no mas tarde de
30/10/2013 una modificación de la OF, que implique la subida del tipo de gravámen,
de forma que se mantenga en el 0.6%
2.-REVISIÓN IVTM.
-Subconcepto:115.00
-El Ayuntam¡ento de Teo ha revisado los tipos impositivos del IVTM a través de la
modificación de su Ordenanza Fiscal y será de aplicación a partir de 01/01/2012.
-Medida incluída en el Plan de Saneamiento Financiero municipal para el período
2012/2017.
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-Fecha de aprobación:27/11/2011.
-El resumen de las variaciones en las tarifas del impuesto son las siguintes:

TARIFAS TARIFAS
2011:
2012
Cuota (€) (Cuota €)
A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales
13,88
15,78
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
37,49
42,60
De 12 hasta 15,99 cf
79,13
89,93
De 16 hasta 19,99 cf
98,57
112,01
De 20 cf en adelante
123,20
140,00
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas
91,63
104,13
De 21 a 50 plazas
130,50
148,30
De máis de 50 plazas
163,13
185,38
C) Camiones:
De menos de 1.000 kg de carga útil
46,51
52,85
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil
91,63
104,13
De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil
130,50
148,30
De más de 9.999 kg de carga útil
163,13
185,38
D) Tractores:
De menos de 16 cf
19,44
22,09
De 16 a 25 cf
30,55
34,71
De máis de 25 cf
91,63
104,13
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica:
De menos de 1.000 y mas de 750 kg de carga
útil
19,44
22,09
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil
30,55
34,71
De más de 2.999 kg de carga útil
91,63
104,13
F) Vehículos:
Ciclomotores
4,86
5,53
Motocicletas ata 125 centímetros cúbicos
4,86
5,53
Motocicletas de más de 125 ata 250 cc.cc
8,33
9,46
Motocicletas de más de 250 ata 500 cc.cc
16,67
18,94
Motocicletas de más de 500 ata 1.000 cc.cc
33,32
37,86
Motocicletas de más de 1.000 cc.cc.
66,64
75,73
-El incremento previsto sobre los derechos liquidados de 2011 por este impuesto,
según los estudios realizados para el Plan de Saneamiento financiero, asciende a
101.850€ para 2012 manteniendose a lo largo de los ejercicios, ya que se prevee que
se compensen las altas con las bajas.
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B) EN TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
3.-REVISIÓN TASA BASURA .
-Subconcepto:302.00
- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por servicios relacionados
con la higiene urbana.
-Medida incluída en el Plan de Saneamiento Financiero municipal para el período
2012/2017.
-Fecha de aprobación: 27/10/2011
-Se incrementaron las tarifas en el IPC acumulado, de forma que la cuota para recogida
en zonas urbanas pasa de 59€ a 68€ y la recogida de zonas rústicas pasa de 30€ a
47€, lo que representa un incremento medio del 26%(según el estudio económico de la
ordenanza fiscal)

4.-REVISIÓN TASA UTILIZACIÓN DE PABELLONES DEPORTIVOS
-Subconcepto: 313.00
- Se revisan las cuotas tributarias de la Ordenanza Fiscal vigente y se establece su
revisión interanual según el IPC.
-Medida incluída en el Plan de Saneamiento Financiero municipal para el período
2012/2017.
-Fecha de aprobación:28/07/2011

5.- REVISIÓN PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.
-Subconcepto:342.00
- Se revisan las cuotas tributarias de la Ordenanza vigente y se establece su revisión
interanual según el IPC.
-Medida incluída en el Plan de Saneamiento Financiero municipal para el período
2012/2017.
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-Fecha aprobación: 28/07/2011

6.- TASA SERVICIOS CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR
-Subconcepto:312.00
-Se aprueba la Ordenanza Fiscal reguladora de esta tasa y se prevee su revisión
interanual según el IPC.
-Medida incluída en el Plan de Saneamiento Financiero municipal para el período
2012/2017.
- -Fecha aprobación: 28/07/2011.
-Los ingresos previstos para el año 2012 por este concepto, según el estudio de costes
que incorpora la ordenanza fiscal ascienden a 60.580€

7.- TASA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL
-Subconcepto:325.00
-Se establece la tasa por celebración de matrimonio civil a través de la aprobación de
su OF.
-Fecha de aprobación:28/07/2011

8.-PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS
-Subconcepto:342.00
-Se modifica la ordenanza municipal que lo regula revisando al alza sus tarifas y
evolución según el IPC.
-Medida incluída en el Plan de Saneamiento Financiero municipal para el período
2012/2017.
-Fecha de aprobación: 05/152/2011.
-Según el estudio de costes de la ordenanza que lo regula, los ingresos previstos para
el año 2012 son de 6.595€
- 44 -

9.-REVISIÓN TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS
-Subconcepto: 321.00.
-Se tramitará en 2012 la revisión de la tasa de licencias urbanísticas para un
acercamiento al coste real del servicio.
-Medida incluída en el Plan de Saneamiento Financiero municipal para el período
2012/2017.
-Fecha prevista de aprobación 30/07/2012.

10.-REVISIÓN TASA AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN
-Subconcepto.-300.00/301.00/304.00.
-El ayuntamiento se compromete a revisar la OF no mas tarde 30/10/2014 para
incrementar las tarifas del servicio en un 10%.

M.2.-Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntarias
1.-EJECUTIVA TASA AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN.
-Subconcepto:300.00
- Continuar impulsando la recaudación ejecutiva de la tasa por abastecimiento de agua,
alcantarillado y depuración, mediante la colaboración con el Servicio de Recaudación
de la Diputación Provincial, en el año 2010 se inició el procedimiento de apremio del 4º
trimestre de 2008.
-La norma que lo impulsará la providencia de apremio dictada por el Tesorero local.
-Fecha de aprobación: 30/09/2012, a partir de esa fecha, semestral y sucesivamente
para todos los años del plan de ajuste.

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS DE INGRESOS
A continuación se indicará cual es el criterio de evolución y los ajustes al alza
previstos:
- 45 -

A) EVOLUCIÓN
Capítulos 1 a 5 .- se aplica ta tasa de crecimiento medio respecto de los derechos
reconocidos de 2011, que resulta ser 1,02.
Capítulo 6, se espera que se mantengan mas o menos constantes. No se contemplan
ingresos y en el supuesto de venta de parcelas municipales se generará un ingreso
exrtraodinario que actualmente no se prevee en el corto plazo.
Capítulo 7.-se mantendrán constantes las transferencias de capital recibidas de otras
administraciones.
Capítulo 8.- el importe será nulo durante todo el período.
Capítulo 9.- en 2012 se incrementa con la nueva operación proyectada , no se preveen
mas incrementos.
B) AJUSTES
Capítulo 3:
-IBI: incremento en los ingresos corrientes de 222.377,68€ en 2012 y de 2013 en
adelante, se incrementan en 593.000€ cada año.(aplicando el diferencial del tipo de
gravámen sobre la base liquidable de 2011).
-IVTM: incremento desde 2012 de los ingresos corrientes de anual de 101.850€ (según
cálculos realizados para el PSF).
- Incremento de las tasas y precios públicos(excluidas agua y basura) debido a IPC,
incremento poblacional y mejoría de la situación económica: a partir de 2012, se prevee
en el 5% de los derechos liquidados por este concepto en 2011, manteniendose
constante, en términos brutos la cuantía asciende a :103.000€
-Tasa de agua. Se estima que a partir de 2015 se incrementará en 115.000€.
-Tasa de basura,se incrementará en unos 143.000€ en 2012, manteniendose a lo largo
del plan.
-Respecto del padrón de ejecutiva del agua, se estima un incremento de 35.000€ por
año, (empezando en 2012 con un padrón de deuda estimado en 15.000€).
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Capítulo 9,
se incrementa por la nueva operación de endeudamiento a partir de 2012 en
1.320.457,22€.

B.2.-DETALLE DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE GASTOS
M13.-Modificación de la organización de la corporación local.
1.-SUPRESION DEDICACIÓN EXCLUSIVA
Debido a la reorganización del equipo de gobierno municipal en febrero de 2012, se
reduce el número de dedicaciones exclusivas al eliminarse la concejalía de personal,
medio natural y deportes.
Fecha de aprobación: Resolucion de 06/03/2012

M16.-Otras medidas por el lado de los gastos.
1.-ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS
Debido a la separación de 7 miembros del grupo municipal del BNG desde el mes de
febrero de 2012, que pasan a ser concejales no adscritos, pierden el derecho a percibir
las asignaciones a grupos políticos contempladas en el articulo 73.3 de la Lei 7/1985,de
2 de abril, de Bases del Régimen Local.
Fecha de aprobación: 30/03/2012.
IMPACTO ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE GASTOS
A)EVOLUCIÓN
Capítulo 1.- los gastos de personal hasta 2015 solo se incrementarán debido a la
antigüedad del personal y por la cobertura de tres plazas vacantes ya ofertadas, según
los compromisos del Plan de Saneamiento financiero. En 2015/2016 se producirá un
incremento del 1% por la posible cobertura de alguna plaza por motivos de urgente
necesidad, en ejercicios sucesivos el incremento solo se deriva de la antigüedad.
Capítulo 2.-se prevee un incremento por la revisión de los contratos, en un 85% del IPC
medio del últíimo trienio, es decir el 1,75%
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Capítulo 3.-Según el módulo de endeudamiento.
Capítulo 4.-Congelación de las subvenciones
Capítulo 6.-mantenimiento de las inversiones constante.
Capítulo 7.-no se concederán transferencias de capital ,se mantiene nulo.
Capítulo 8.- se mantiene nulo.
Capítulo 9.-recoge las cuotas de amortización según estado de endeudamiento.
B) AJUSTES.
Además ,se practicarán los siguientes ajustes:
Capítulo 1
-SUPRESION DEDICACIÓN EXCLUSIVA:El ahorro asciende a : 26.024,61€ en 2012 y
a 36.434,46€ para el período 2013 a 2015. A partir de 2015 dependerá del resultado
del nuevo proceso electoral que derive en una nueva corporación.
Capítulo 4
-SUPRESION ASIGNACIONES GRUPOS :El ahorro estimado respecto del ejercicio
2011 asciende a: 7.000€ en 2012 y 8.400€ de 2013 a 2015.

B.4.-DETALLE DE LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
El Ayuntamiento de Teo presta los siguientes servicios públicos financiados mediante
tasa o precio público(Se agruparían los cinco primeros apartados en los dos epígrafes
siguientes).
1.-SERVICIO

DE

ABASTECIMIENTO

DE

AGUA,

ALCANTARILLADO

Y

DEPURACIÓN.
-Partida de gasto: 161/227.99
-Subconcepto ingreso:300.00/301.00/304.00
-Tipo de recurso que lo financia: Tasa por abastecimiento de agua/ Tasa de
alcantarillado/ Canon saneamiento.
-Coste servicio 2011:1.821.478,16€
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-Ingreso servicio 2011:1.140.954,66€

2.-SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
-Partida de gasto:162/227.99
-Subconcepto ingreso:302.00
-Tipo de recurso que lo financia:Tasa por servicios relacionados con la higiene urbana.
-Coste servicio 2011: 1.046.984,89€
-Ingreso servicio 2011:378.768,22€

3.-SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES.
-Servicio de ayuda en el hogar
-Partida de gasto: 230/227.99
-Subconcepto ingreso: 341.00
-Tipo de recurso que lo financia: Tasa servicio ayuda en el hogar
-Coste servicio 2011:212.604,54€
-Ingreso servicio 2011:17.918,22€

4.-SERVICIOS EDUCATIVOS
-Servicio guarderías municipales
-Partida de gasto:320/227.00
-Subconcepto ingreso:312.00
-Tipo de recurso que lo financia: Tasa por servicio municipal de guarderías
-Coste servicio 2011: 444.597,38€
-Ingreso servicio 2011:50.981€
-Servicio “Teo Madruga” y “Diverteo”
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-Partida de gasto: 320/227.99
-Subconcepto ingreso: 342.00
-Tipo de recurso que lo financia: precio público actividades educativas
-Coste servicio 2011: 61.338,72€
-Ingreso servicio 2011:8.005€

5.-SERVICIOS DEPORTIVOS
-Partida de gasto: 340/227.99
-Subconcepto ingreso:343.00
-Tipo de recurso que lo financia: precio público actividades deportivas y culturales
-Coste servicio 2011:116.326,84€
-Ingreso servicio 2011: 21.074,50€

6.-SERVICIOS CULTURALES
-Partida de gasto:330/227.99
-Subconcepto ingreso:34.00
-Tipo de recurso que lo financia: precio público actividades deportivas y culturales
-Coste servicio 2011: 28.291€
-Ingreso servicio 2011:30.338,15€

7.-SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL
-Partida de gasto:programa 134
-Subconcepto ingreso:329.00
-Tipo de recurso que lo financia: tasa por servicio de prevención
-Coste servicio 2011: 209.978,20€
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-Ingreso servicio 2011:6.121,06

8.-GESTIÓN URBANÍSTICA
-Partida de gasto: programa 151
-Subconcepto ingreso:321.00/ 322.00
-Tipo de recurso que lo financia: tasa por expedición de licencias urbanísticas/ tasa
licencias 1ª ocupación.
-Coste servicio 2011:356.499,96€
-Ingreso servicio 2011:41.600,09€

IMPACTO ECONÓMICO
a) INCREMENTO EN COSTES
Se prevee un incremento del coste de los servicios, a partir de 2012, en función del
85% del IPC (media del IPC 2008/2011= 2,06%), es decir, del 1,75%, a excepción de:
-

contrato de servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración,
anterior a la ley 30/2007 LCSP, en cuyo caso, el incremento interanual será
según el IPC de cada año (IPC 31/12/2010 a 31/12/2011, 2,4%).

-

Servicios de Protección Civil y Gestión urbanística, que se mantendrán
constantes hasta 2015, ya que el groso de estos servicios lo constituyen el
gasto de personal, se trata de servicios prestados por el propio Ayuntamiento
con sus medios y el gasto en personal está congelado;a partir de 2015 se
incrementaría el gasto en un 1%.

b) INCREMENTO EN LOS INGRESOS
La evolución se es la descrita en el apartado de ajustes en materia de ingresos en lo
tocante a las tasas, a saber:
- Incremento de las tasas y precios públicos(excluidas agua y basura) debido a IPC,
incremento poblacional y mejoría de la situación económica: a partir de 2012, se prevee
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en según tcm de 1.02, sobre los derechos liquidados por este concepto en 2011,
manteniendose constante.
-Tasa de agua. Se estima que a partir de 2015 se incrementará en un 10% adicional a
partir de 2015.
-Tasa de basura; período 2012/2015: se incrementará en un 26%.
Teo, 22 de marzo de 2012.
El ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez”

- 52 -

- 53 -

- 54 -

- 55 -

- 56 -

10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE
COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2008-2011, ANUALIDADE 2012.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, obras,
infraestruturas e seguridade cidadá, D. Rafael C. Sisto Edreira.

O Sr. Sisto da conta da proposta de 20/03/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de urbanismo, vivenda,
infraestruturas e servizos básicos de 27/03/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
PCC/2008-2011. Baixas de licitación ou anulación de proxectos:
Proxecto de saneamento en Regoufe e Loureiro (Luou, Teo)
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde do Concello de Teo, tomando en consideración:
9 O escrito do Presidente da Deputación da Coruña, D. Diego Calvo, recibido o 30 de
decembro de 2012, no que comunica que o Concello de Teo ten pendente de investir no
PCC 2008/2011 un importe de 54.643,11€ procedente de baixas de licitación ou anulación
de proxectos.
9 O acordo entre as distintas forzas políticas que existía dende a pasada lexislatura para ir
cubrindo as necesidades de saneamento por número de casas beneficiadas para o PCC
en combinación cos investimentos que Aquagest ten que executar.
9 Que o Concello deberá presentar antes do 31 de marzo os proxectos e a documentación
necesaria das obras propostas para cubrir este importe, no que a porcentaxe da achega
municipal non pode ser inferior ao 20%
Propón ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Participar no Plan de Cooperación cos concellos (PCC) 2008-2011 da Deputación
Provincial da Coruña, anualidade 2012, cuxas bases se coñecen e se aceptan na súa totalidade, e
solicitar a realización dos investimentos que se indican de seguido:
Denominación
Proxecto de saneamento en
Regoufe e Loureiro (Luou, Teo)

Orzamento total

Achega
municipal

Achega
provincial

79.855,30 €

25.212,19 €

54.643,11 €
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Segundo.- Aprobar o correspondente proxecto técnico, redactado polo enxeñeiro D. Manuel Novo
Buján.
Terceiro.- Declarar que o concello conta cos terreos, autorizacións e concesións necesarios para
a execución da obra.
Cuarto- Comprometerse a dotar o crédito necesario para a realización da obra no orzamento de
2012, realizando as transferencias de crédito necesarias.
Quinto.- Declarar que o concello de Teo non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras
administracións públicas para o financiamento do investimento.
Sexto.- 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 obrigacións tributarias e coa Seguridade Social.
Sétimo.- Facultar ao alcalde para executar todo o relacionado co presente acordo”.
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, a
portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e o portavoz do BNG, Sr. Fernández, amosan o
apoio dos seus respectivos grupos á proposta.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia o seu apoio á proposta,
engadindo que sempre que se fala dunha obra hai que felicitar a todos e ao equipo de
goberno, engadindo que, dos 19 puntos da orde do día, este é un dos máis importantes
senón o que máis.

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, acorda:
Primeiro.- Participar no Plan de Cooperación cos concellos (PCC) 2008-2011 da
Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2012, cuxas bases se coñecen e se
aceptan na súa totalidade, e solicitar a realización dos investimentos que se
indican de seguido:
Denominación

Orzamento
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Achega

Achega

Proxecto de saneamento
en Regoufe e Loureiro
(Luou, Teo)

total

municipal

provincial

79.855,30 €

25.212,19 €

54.643,11 €

Segundo.- Aprobar o correspondente proxecto técnico, redactado polo enxeñeiro
D. Manuel Novo Buján.
Terceiro.- Declarar que o concello conta cos terreos, autorizacións e concesións
necesarios para a execución da obra.
Cuarto- Comprometerse a dotar o crédito necesario para a realización da obra no
orzamento de 2012, realizando as transferencias de crédito necesarias.
Quinto.- Declarar que o concello de Teo non solicitou nin percibiu ningunha
subvención doutras administracións públicas para o financiamento do
investimento.
Sexto.- 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 obrigacións tributarias e coa
Seguridade Social.
Sétimo.- Facultar ao alcalde para executar todo o relacionado co presente
acordo.

11.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DAS BASES PARA
A CONCESIÓN DE AXUDAS DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA
SOCIAL (TMGS) DO CONCELLO DE TEO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de transportes, turismo, emprego e
deportes, D. Angel M. Rey Martínez.
O Sr. Rey da conta da proposta de 20/03/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de benestar social e igualdade
de 27/03/2012.
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“Proposta da Alcaldía
BASES PARA A COCESIÓN DE AXUDAS DO TRANSPORTE
METROPOLITANO DE GALICIA SOCIAL (TMGS) DO CONCELLO DE
TEO
O 23 de maio de 2005 o concello de Teo aprobou asinar un convenio de colaboración coa Dirección
Xeral de Transportes da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda para o
desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de Santiago de
Compostela. Por outra banda, o 25 de agosto de 2000 o concello de Teo aprobara unha moción na
que se estipulaba a creación dun bono bus para a terceira idade.
Reafirmándonos na necesidade de subvencionar o transporte das persoas da terceira idade e
daqueles colectivos sociais aos que a crise económica está a atacar de forma máis dura, como os
desempregados e desempregadas, ou as persoas que sofren algunha discapacidade, as bases que
se acompañan ten como obxecto a regulación do réxime de concesión das axudas ao transporte
colectivo por parte do Concello de Teo, en colaboración cos concellos da comarca compostelá
implicados no desenvolvemento conxunto do Transporte Metropolitano de Galicia na Área de
Transporte Metropolitano de Santiago.
En cumprimento do convenio de colaboración que o Concello de Teo ten asinado coa Consellería de
Medio Ambiente, as axudas ás que fai referencia esta ordenanza serán de aplicación en todos os
medios de transporte público incluídos no Anexo Técnico do II Territorio e Infraestruturas da Xunta de
Galicia, e serán de aplicación exclusiva naquelas viaxes que teñan como orixe ou destino o concello
de Teo.
Consecuentemente PROPOÑO ao Pleno Municipal
1. Aprobar as Bases para a concesión de Axudas do Transporte Metropolitano Galicia Social
(TMGS) do Concello de Teo
2. Comprometer ao goberno municipal e ao conxunto da Corporación na urxente e efectiva
posta en marcha do novo sistema
Teo, a 20 de marzo de 2012
Asdo.: Martiño Noriega Sánchez”
Antes de aperturar as quendas de intervención, o Sr. alcalde aclara que se acaba de
aprobar o Plan de axuste e que no mesmo se entenden incorporadas as modificacións
comentadas na reunión previa que tiveron os portavoces dos grupos.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que, tal e como expuso na Comisión Informativa, pode estar de acordo no transporte
metropolitano aínda que, como inventor do bonobus, lle fastidia un pouco a súa
desaparición, porén bota en falla que non se lle chamara antes aos grupos para facer
aportacións. Remata o Sr. Parajó sinalando que non se contemplan as viuvas.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que entende que unhas bases
como as que se propoñen poden resultar politicamente invendibles, porque é dificil
explicar á xente que o todo gratis non existe. Agradece a Sra. Lemus que neste tipo de
ordenanzas se aprecie a falta de partidismo. Considera que por outra parte é
especialmente importante o tema da “emerxencia social” e salienta a importancia de
fixar os criterios caso por caso con fin de minorar o fraude.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que dende o seu grupo son
conscientes da problemática actual do bonobus, que da lugar a continuos
recoñecementos extraxudiciais. Salienta que o problema é a falta de control e o gasto
desmesurado, estando neste senso de acordo con que se regule o tema. Salienta o Sr.
Fernández que se trata dun servizo non municipal e que a ordenanza carece de
informe de legalidade, informe económico e memoria. Opina que o texto precisa
melloras e que dende o seu grupo entenden que debería considerarse un novo
apartado dentro da categoría dos parados/as, distinguíndose entre parados e paradas
con ingresos, establecendo como límite 1,5 veces o IPREM, que recibirían o 50% da
subvención, e parados e paradas sen ningún tipo de ingreso e sen recursos, que
recibirían o 100% da subvención. No primeiro caso estableceríase un mínimo de 3
meses no paro e no segundo caso quedaría tal e como está establecido no borrador de
ordenanza. Remata o Sr. Fernández preguntando a que se refire o punto segundo do
acordo.

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

A Sra. Souto di que o seu grupo está de acordo coa proposta, engadindo que en todo
caso botan en falla un estudio de aforro, aínda que confían na palabra do Sr. Rey que
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se referiu ao 35% do gasto actual. Remata a Sra. Souto salientando que dende o seu
grupo desexan que se implante pronto e que as adxudicacións sexan transparentes.

Intervén o concelleiro Sr. Rey quen, tratándose da intervención do Sr. Parajó, dille a
este concelleiro que sempre se atoparan restos da súa paternidade, engadindo que o
que este concelleiro bota en falla se comprende no apartado de emerxencia. En canto
ao sinalado polo Sr. Fernández en relación aos parados, explica o Sr. Rey que o
apartado d) vai a ser manexado polos técnicos engadindo que a transparencia que
reclama a Sra. Souto está plenamente garantida.

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, acorda:
1.- Aprobar as Bases para a concesión de Axudas do Transporte Metropolitano
Galicia Social (TMGS) do Concello de Teo.
2.- Comprometer ao goberno municipal e ao conxunto da Corporación na urxente
e efectiva posta en marcha do novo sistema.

“BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS DO TRANSPORTE
METROPOLITANO DE GALICIA SOCIAL (TMGS) DO CONCELLO DE
TEO

Artigo 1.- Obxecto
A presente normativa ten como obxecto a regulación do réxime de concesión das axudas ao
transporte colectivo por parte do Concello de Teo, coa intención de promover e facilitar no seu
ámbito territorial a mobilidade, o desprazamento e a intercomunicación a través dos medios de
transporte público.
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Artigo 2.- Ámbito de Aplicación
As axudas ás que fan referencia estas bases serán de aplicación en todos os medios de
transporte público incluídos no Anexo Técnico do II Convenio de Colaboración para o
Desenvolvemento Conxunto do Transporte Metropolitano de Galicia na Área de Transporte
Metropolitano de Santiago, que o Concello de Teo ten asinado coa Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, e serán de aplicación exclusiva
naquelas viaxes que teñan como orixe ou destino o concello de Teo.

Artigo 3.-Títulos de viaxe
3.1. A estes efectos tan só será considerado válido como título de viaxe a Tarxeta Metropolitana
de Galicia Social (TMGS).
3.2. Os títulos de viaxe expediranse con carácter nominativo e serán de uso exclusivo do seu
titular, que tan só poderá ser titular dunha única TMGS expedida por calquera dos concellos que
integran a Area de Transporte Metropolitano de Santiago, quen se responsabiliza da súa custodia
e correcto uso, estando obrigado a comunicar ao concello a súa perda ou deterioro coa finalidade
de proceder á súa anulación e substitución.
3.3 A partir da entrada en vigor destas bases queda expresamente anulado calquera outro título,
bono ou tarxeta expedidos polo concello coa finalidade de subvencionar o transporte público aos
particulares.

Artigo 4.- Beneficiarios
Poderán ser beneficiarios, previa solicitude nos servizos correspondentes do concello:
• a) As persoas maiores de sesenta e cinco anos, sen actividade laboral, que acrediten estar
empadroadas no concello de Teo no momento da súa solicitude e que acrediten o seu
empadroamento en calquera dos concellos da Área de Transporte Metropolitano de Santiago
nos doce meses anteriores á solicitude da axuda e teñan uns ingresos persoais nos
superiores a 1,5 veces o valor do IPREM.
• b) As persoas en situación de desemprego que cumpran os seguintes requisitos:
1.- Atoparse inscrito como demandante de emprego, de xeito ininterrompido durante os
doce meses anteriores á data da súa solicitude.
2.- Ter realizado actividade laboral durante un tempo mínimo de doce meses nos
derradeiros cinco anos.
3.- Carecer de recursos propios
4.- Participar activamente en itinerarios de inserción laboral.
- 63 -

5.- Estar empadroado no concello de Teo no momento de facer a solicitude e acreditar un
empadroamento anterior a doce meses en calquera dos concellos da Área de Transporte
Metropolitano de Santiago.
• c) As persoas que acrediten una discapacidade en grao igual ou superior ao 65%, acreditada
a través de copia de certificación de minusvalía de EVO, que cumpran os seguintes requisitos:
1.- Ter un nivel de ingresos persoais igual ou inferior a 1,5 veces o valor do IPREM.
2.- Estar empadroado no concello de Teo no momento de facer a solicitude e acreditar un
empadroamento anterior a doce meses en calquera dos concellos da Área de Transporte
Metropolitano de Santiago.
• d) Con carácter extraordinario, aquelas persoas residentes no concello de Teo que, a criterio
dos Servizos Sociais do concello e atendendo a razóns de emerxencia social ou de
precariedade persoal , puideran precisar destas axudas.

Artigo 5.- Contía das axudas e partida orzamentaria
5.1. A contía das axudas fixarase tomando como referencia o prezo da viaxe sinxela
correspondente a un Salto, aboado mediante Tarxeta Metropolitana de Galicia e explicitado no
Anexo Técnico do Convenio citado no Artigo 2 das presentes bases, na actualidade 0,78 euros, e
poderá ser variado, no seu caso, de acordo coas variacións que este prezo poida experimentar
durante a vixencia das presentes bases.
5.2. O Concello de Teo subvencionará as viaxes efectuadas polas persoas maiores de 65 anos
que cumpran as condicións estipuladas no artigo 4, apartado a) das presentes bases nun
cincuenta por cento do seu importe, ata un máximo de vinte viaxes mensuais.
5.3. O Concello de Teo subvencionará as viaxes efectuadas polas persoas en situación de
desemprego que cumpran os requisitos estipulados no artigo 4, apartado b) das presentes bases
nun cincuenta por cento do seu importe, ata un máximo de vinte viaxes mensuais.
5.4. O Concello de Teo subvencionará as viaxes efectuadas polas persoas con discapacidade que
cumpran os requisitos estipulados no artigo 4, apartado c) das presentes bases nun cincuenta por
cento do seu importe, ata un máximo de vinte viaxes mensuais.
5.5. No que se refire ás axudas ao transporte concedidas ao colectivo ao que fai referencia o
artigo 4 no seu apartado d), a súa contía virá determinada pola proposta de concesión que os
Servizos Sociais do Concello estimen necesaria, tanto no que se refire ao importe da subvención
como ao número de viaxes mensuais subvencionables.
5.6. As axudas realizaranse con cargo á partida orzamentaria 230/4800422 cun crédito anual
máximo de 55.000€.
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Artigo 6.- Duración das axudas
6.1. Con carácter xeral, estas axudas terán vixencia en tanto se manteñan as condicións que
determinaron a súa concesión e serán revisadas aos doce meses da súa concesión, estando
obrigado o beneficiario a aportar en cada momento a documentación xustificativa que lle sexa
requirida polos servizos municipais.
6.2. Os beneficiarios están obrigados a comunicar de inmediato ao concello de Teo calquera
variación na súa situación persoal que puidera supoñer o incumprimento das condicións que
determinaron a súa concesión.
6.3. Con carácter extraordinario, as axudas concedidas previo informe dos Servizos Sociais do
Concello terán a vixencia que estes mesmos determinen e interromperanse no momento en que,
previo informe, así o consideren.

Artigo 7.- Solicitudes e requisitos
7.1. As solicitudes para acollerse aos beneficios da TMG Social deberán ser presentadas por
Rexistro no concello, mediante a cumprimentación do impreso oficial que o concello habilitará para
tal fin, coa excepción das axudas que vaian a ser concedidas ao amparo do disposto no apartado
d) do artigo 4 destas bases, que serán tratadas directamente polos Servizos Sociais do concello..
7.2. O prazo de solicitude estará permanentemente aberto.
7.3. Con carácter xeral, deberán ir acompañadas de copia do DNI do solicitante e, no caso de non
levar empadroado no concello de Teo un tempo superior a doce meses, certificado de ter estado
empadroado en calquera dos concellos da Area de Transporte Metropolitano de Santiago nos
meses inmediatamente anteriores ata xustificar un mínimo de doce meses consecutivos en total.
7.4. O solicitante deberá facilitar o número da súa Tarxeta Metropolitana de Galicia, que deberá
adquirir ás súas expensas nos lugares habilitados para elo, para que por parte dos servizos
municipais sexa convertida en TMG Social, una vez aceptada a súa solicitude.
7.5. Con carácter específico, deberá ser aportada igualmente a seguinte documentación:
a. As solicitudes formuladas por persoas maiores de 65 anos, ao amparo do disposto no
apartado a) do artigo, 4, deberán ir acompañadas de:
9 Certificado da Seguridade Social indicando si a persoa solicitante é perceptora
de pensión e, de ser así, facendo constar o seu importe.
9 Fotocopia da declaración do IRPF do último ano ou, de non ter obriga de facela,
certificación da Axencia Tributaria que o acredite.
b. As solicitudes formuladas por persoas en situación de desemprego ao amparo do disposto
no apartado b) do artigo 4, deberán ir acompañadas de:
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9 Informe de vida laboral
9 Certificación de estar inscrita como demandante de emprego no INEM,
indicando o período temporal e si é beneficiario ou non de prestación ou
subsidio, con indicación, no seu caso, do seu importe.
9 Certificación da Seguridade Social indicando si é perceptora de pensión e, de
ser así, facendo constar o seu importe.
9 Fotocopia da declaración do IRPF do último ano ou, de non ter obriga de facela,
certificación da Axencia Tributaria que o acredite.
9 Certificación de estar participando activamente en itinerarios de inserción
laboral.
c. As solicitudes presentados por persoas con discapacidade ás que fai referencia o
apartado c do artigo 4 das presentes bases, deberán ir acompañadas de:
9 Certificado expedido pola Seguridade Social indicando si é perceptora de
pensión e, de ser así, indicación do seu importe.
9 Fotocopia da declaración do IRPF do último ano ou, de non ter obriga de facela,
certificación da Axencia Tributaria que o acredite.
9 Fotocopia de certificación EVO de minusvalía.
d. A concesión de axudas ao transporte derivadas do disposto no apartado d) do artigo 4
das presentes bases serán tramitadas directamente polos Servizos Sociais municipais, os
cales requirirán a documentación xustificativa necesaria en cada momento para a
elaboración dun informe documentado que xustifique a súa concesión ou denegación.

Artigo 8. Procedemento de concesión
8.1. As solicitudes de TMG Social presentadas de conformidade co disposto nos apartados a), b) e
c) do artigo 4 destas bases, debidamente xustificadas, serán resoltas favorablemente por acordo
da Alcaldía nun prazo máximo de cinco días, agás causa de forza maior que o impida.
8.2. No caso de que se producira algunha denegación, esta deberá ser comunicada por escrito ao
interesado, explicando as causas que motivan a súa denegación, dentro do prazo máximo de dez
días naturais a contar dende a data de cumprimentación da solicitude. Contra esta decisión, o
interesado poderá formular escrito de alegacións dirixido ao señor Alcalde, no prazo de quince
días naturais a contar dende a data de notificación da súa denegación, que deberá ser contestado
no prazo de sete días naturais a contar dende a data de rexistro do escrito de alegacións.
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8.3. Nos primeiros cinco días de cada mes, o concello confeccionará un listado de beneficiarios
das axudas que será posto a información pública nos taboleiros da casa consistorial durante
quince días.
8.4. O abonamento das axudas canalizadas a través da TMG Social faranse efectivas no
momento de efectuar a recarga da tarxeta por parte do seu titular, ou actualizando a tarxeta nos
ATM bancarios autorizados, a partir do mes seguinte ao da realización dos consumos, mediante
compensación do cincuenta por cento do importe de ata un máximo de vinte viaxes realizados no
mes anterior,, e así sucesivamente. Estas compensacións serán acumulables por un período
máximo de dous meses, entendéndose desistidas se neste prazo non se solicitaran.
8.5. As axudas tramitadas polos Servizos Sociais do concello, previo informe de estes e a
proposta do responsable da área, serán concedidas polo Alcalde, quen dará conta das concesións
á corporación na primeira sesión plenaria posterior á súa concesión.

Artigo 9. Conta xustificativa da subvención
9.1. O concelleiro/a responsable da área elaborará anualmente unha memoria xustificativa que
recolla a actividade realizada e os resultados obtidos.
9.2. En cumprimento do RD 887/2006 do 21 de xullo, o concello de Teo terá acceso a unha
relación pormenorizada dos traxectos realizados co número de tarxeta do usuario, a data do
servizo e o importe dos mesmos, e aboará á Xunta de Galicia a parte que lle corresponda de
conformidade co Plan de Achegas que determinará a Dirección Xeral de Mobilidade.

Artigo 10. Uso da Tarxeta
10.1. A tarxeta é persoal e intransferible, responsabilizándose o seu titular do seu uso correcto.
10.2. A Tarxeta deberá ser mostrada ao condutor/a do autobús e presentada nas máquinas
canceladoras dos mesmos.
10.3. O titular deberá identificarse mediante DNI, pasaporte, permiso de conducir ou documento
análogo sempre que sexa requirido para elo polo condutor/a do autobús, inspectores da compañía
de transportes ou persoal do concello debidamente acreditados.
10.4. O titular da tarxeta está obrigado a mantela en bo estado e a comunicar ao concello a súa
perda ou roubo que puidera significar a utilización por persoas non autorizadas para elo. O
incumprimento deste deber podería determinar a exixencia de responsabilidades conforme ao
réxime sancionador destas bases.
10.5. O mantemento da situación de beneficiario está condicionada a que o mesmo reúna en todo
momento os requisitos esixidos.
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10.6. Transcorridos 12 meses dende a data de concesión, o concello poderá dar de baixa as
tarxetas daqueles titulares que non houberan renovado a documentación acreditativa da
permanencia das circunstancias que motivaron a súa concesión. Estes beneficios suspendidos por
esta causa serán repostos de inmediato a partir do momento en que se acredite o dereito efectivo
aos mesmos.

Artigo 11. Infraccións
Terán a consideración de moi graves e, en consecuencia, merecentes de sanción as seguintes
infraccións:
a. A utilización da tarxeta por persoa distinta do seu titular, co seu consentimento e sen
que medie comunicación ao concello de roubo ou perda.
b. A falsificación ou manipulación da documentación aportada no momento da súa
solicitude ou renovación.
c. O comportamento manifestamente inadecuado nos medios de transporte público, tales
como comportamentos violentos, groseiros, sexistas, xenófobos, racistas ou calquera
outros denunciados polo persoal dos medios de transporte ou outros pasaxeiros diante
do concello, que procederá á apertura das correspondentes dilixencias informativas.
d. A negativa á presentación do DNI ou identificación persoal suficiente ao condutor/a do
autobús, servizos de inspección da empresa ou persoal acreditado do concello, cando
lle fose requirida.

Artigo 12. Réxime sancionador
12.1. As actuacións consideradas nestas bases como moi graves, conlevarán a perda do dereito á
obtención da TMG Social por un período de doce meses.
12.2. A reiteración nestas condutas, suporán a perda definitiva do dereito”.

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta minutos, ten un lugar un receso na
celebración da sesión, que se reanuda ás vinte e dúas horas, momento no que se
incorporan á sesión todos/as os/as concelleiros/as da Corporación.
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12.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A DECLARACIÓN DO
ENTROIDO DA ULLA-ENTROIDO DOS XENERAIS COMO FESTA DE GALICIA DE
INTERESE TURÍSTICO.
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de cultura, patrimonio e normalización
linguística, D.ª Mª Carme Hermida Gulías.

A Sra. Hermida da conta da proposta de 15/03/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de cultura, patrimonio,
normalización lingüística e mocidade de 27/03/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A DECLARACIÓN DO ENTROIDO DA ULLAENTROIDO DOS XENERAIS COMO FESTA DE GALICIA DE INTERESE TURÍSTICO
Considerando que nas parroquias de Cacheiras, Luou, Recesende, Lucí, Reis, Teo e
Vilariño do Concello de Teo, xuntamente con outras dos Concellos de Boqueixón, A
Estrada, Padrón, Santiago de Compostela, Silleda, Touro, Vedra e Vila de Cruces,
existe unha celebración do entroido con máis de cen anos de antigüidade.
Considerando que o Entroido da Ulla-Entroido dos Xenerais constitúe unha
manifestación única entre as festas do entroido, pola súa singularidade e a súa
vistosidade.
Considerando que o Entroido da Ulla-Entroido dos Xenerais é unha mostra singular de
mantemento da identidade territorial, tanto polo percorrido realizado polas comparsas,
como polo traballo que implica a súa posta en marcha, que supón a colaboración
solidaria dun número grande de veciños e veciñas.
Considerando que o Entroido da Ulla-Entroido dos Xenerais resulta un exemplo único
do patrimonio inmaterial da comarca cunhas raíces históricas que se perden nas
distintas guerras e batallas que tiveron lugar na comarca durante a primeira metade do
século XIX.
Considerando que o Entroido da Ulla-Entroido dos Xenerais constitúe unha das poucas
manifestacións que existen en Galicia de carácter parateatral, coa posta en escena dos
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coros, das columnas e dos atranques finais; e a peculiar maneira de entoar vivas e
atranques.
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 Secretaría Xeral de Turismo da Xunta de Galicia a declaración do
Entroido da Ulla-Entroido dos Xenerais, que se celebra durante a época do entroido
nos concellos de Boqueixón, A Estrada, Padrón, Santiago de Compostela, Silleda, Teo,
Touro, Vedra e Vila de Cruces, como Festa de Galicia de Interese Turístico, de acordo
co previsto no Decreto 39/2011.
Segundo. Remitir o presente á Secretaría Xeral de Turismo da Xunta de Galicia.
Terceiro. Facultar o Alcalde para a realización dos trámites necesarios para a
execución do presente acordo”.
A Sra. Hermida transmite as súas disculpas por non ter asistido á Comisión Informativa
na que se tratou este tema como consecuencia de obrigas profesionais. Explica que se
trata dunha proposta conxunta dos concellos que figuran na proposta que teñen o
entroido da Ulla. Salienta que por exemplo xa foi aprobado en Boqueixón, A Estrada e
Vila de Cruces e probablemente onte en Santiago. Explica que a proposta de
resolución é a mesma en todos os concellos, ao igual que a memoria, cos engadidos
propios de cada concello. Remata a Sra. Hermida a súa intervención salientando a
importancia e reelevancia do Entroido dos Xenerais para o patrimonio inmaterial
galego.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que lle interesaba máis o San Martiño e que espera que neste caso non pase o
mesmo. Di o Sr. Parajó que Padrón non ten nada que ver cos carnavales e salienta que
se todos os concellos están interesados por él non hai ningún problema, aínda que lle
pareza máis interesante o San Martiño.
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Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa a súa coformidade coa
proposta. Tratándose do rexeitamento do San Martiño pregunta a Sra. Lemus se é
posible pedilo dentro duns anos, para o caso de que cambie o responsable de cultura.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen amosa o apoio do seu grupo á
proposta.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e cede a palabra á concelleira do seu grupo, D.ª
Mª de las Mercedes Souto Abeijón.

A Sra. Souto salienta que a decisión e unha boa nova e refírese á vinculación do
mundo cabalar e o entroido, engadindo que é preciso a estes efectos o apoio do
concello.

A Sra. Hermida, tratándose da intervención do Sr. Parajó, dille que Padrón sí aparece
na descrición dos lugares en que se realiza ou relizou porque a Caracacía é zona do
entroido da Ulla, aínda que leva máis de dous anos sen facelo. Tratándose do San
Martiño salienta que a todos lles gostaría que se recoñecera, sorprendendo en todo
caso a denegación. Explica a Sra. Hermida que se pode voltar a presentar nun futuro e
que probablemente así se faga o ano que ven. Explica a Sra. Hermida que a
denegación xustifícase porque dende a Xunta consideran que non está debidamente
contrastada a nivel cultural e a singularidad da festa do San Martiño, de xeito que para
respostar a iso faranse uns informes antropolóxicos que levan o seu tempo e voltarase
a pedir.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que admite o de Padrón, porque se é como di a Sra. Hermida non ten inconveniente.
Sinala que tratándose do San Martiño o que fai falla é apoio para que o tema saía
adiante, podéndose mandar unha foto do Presidente da Xunta no San Martiño.

Interveñen a

concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr.

Fernández, e a concelleira do PP, Sra. Souto, e sinalan que non teñen nada máis que
engadir.
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos seus membros, acorda:
Primeiro. Solicitar á Secretaría Xeral de Turismo da Xunta de Galicia a
declaración do Entroido da Ulla-Entroido dos Xenerais, que se celebra durante a
época do entroido nos concellos de Boqueixón, A Estrada, Padrón, Santiago de
Compostela, Silleda, Teo, Touro, Vedra e Vila de Cruces, como Festa de Galicia
de Interese Turístico, de acordo co previsto no Decreto 39/2011.
Segundo. Remitir o presente á Secretaría Xeral de Turismo da Xunta de Galicia.
Terceiro. Facultar o Alcalde para a realización dos trámites necesarios para a
execución do presente acordo.

13.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RETIRADA DO CONCELLO DE
TEO DA FUNDACIÓN ROTA XACOBEA DO MAR DE AROUSA E ULLA.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 20/03/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de cultura, patrimonio,
normalización lingüística e mocidade de 27/03/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Retirada do concello de Teo da Fundación Rota
Xacobea do mar de Arousa e Ulla
No Pleno municipal do dezasete de xullo de 1998 o Concello de Teo aprobou os estatutos da
Fundación Rota Xacobea do mar de Arousa e Ulla, formalizando a súa integración e aprobando os
compromisos que dita pertenza conlevaban.
Analizando coa perspectiva dos anos transcorridos as contribucións económicas realizadas polo
Concello de Teo e os réditos de promoción turística e de proxección económica previstos, o balance
resulta amplamente negativo. Mesmamente, a actividade da fundación ven esmorecendo nos últimos
anos, reducida a un romántico paseo fluvial para proveito dun escollido grupo, alleo á propia realidade
social dos concellos afectados.
Nos últimos anos tamén ten mudado significativamente a situación económica dos concellos
integrantes da Fundación e a realidade socioeconómica da comarca, de xeito que colaboracións que
puideron ter sentido noutro momento non teñen hoxe xustificación social.
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Consecuentemente, Martiño Noriega Sánchez, Alcalde do Concello de Teo, propón ao Pleno a
adopción do seguinte acordo:
1. O concello de Teo deixará a partir deste momento de estar integrado na Fundación Rota
Xacobea do mar de Arousa e Ulla, desistindo das súas obrigas económicas e renunciando aos
beneficios desta integración.
2. Darase conta á Fundación Rota Xacobea do mar de Arousa e Ulla desta decisión,
agradecendo a colaboración mostrada durante estes anos polas persoas e institucións que a
integran”.
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
pregunta se se fixo algunha xestión para promocionar máis o tema.

O Sr. alcalde explica que dende a Comisión Informativa non se fixo nada, existindo fai
tempo unha reunión con Sánchez Agustino, fillo.

O Sr. Parajó di que entón se vai a abster.

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

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que como o balance é negativo
procede canto antes formalizar a saída da fundación, aforrándose así ademais 800 €.

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

A Sra. Leborán di que dende o PP descoñecían o tema e que entraron na web e viron
cousas interesantes. Explica a Sra. Leborán que pertencen 22 concellos e que é a
única vía crucis marítimo-fluvial que existe. Salienta que se trata dunha fundación
declarada de interés cultural e galego no ano 1999, mesmo ano na que foi recoñecida
como entidade de promoción do camiño. Opina a Sra. Leborán que son interesantes as
guías que existen no concello polo que implican de publicidade para Teo. Considera a
concelleira do PP que é máis fácil dicir que se sae da fundación e que non se traballa
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no tema, polo que propón que antes de sair se fagan propostas á fundación, como por
exemplo a posibilidade de que a cidadanía participe na ruta fluvial. Salienta que dende
o seu grupo entenden que antes de sair da Fundación haberá que esperar a que se
vexa se se poden facer actuacións interesantes porque para retirarse sempre se está a
tempo. Remata a Sra. Leborán sinalando que para o caso de que se fagan propostas e
non funcionen eles apoiaran a saída, pero se non se fan non a apoiarán.

O Sr. alcalde di que, ainda recoñecendo a boa vontade, hai unha experiencia de 5 anos
que non é que se valore negativamente, pero como se dixo na Comisión Informativa
resultou pouco operativa.

Aberta a segunda quenda de intervencións, os concelleiros do grupo mixto, Sr. Parajo e
Sra. Lemus, e o portavoz do BNG, Sr. Fernández, sinalan que non teñen nada máis
que engadir.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Lemus, quen plantexa unha emenda á proposta nos
termos expostos.

A continuación sométese a votación a emenda plantexada polo PP, que resulta
rexeitada con seis votos a favor (6 PP), dez en contra (7 concelleiros non adscritos, 2
BNG e 1 grupo mixto-PSdeG-PSOE) e unha abstención (1 grupo mixto-IN-TEO).

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSOE), seis en contra
(6 PP) e unha abstención (1 grupo mixto- IN-TEO), acorda:
1. O concello de Teo deixará a partir deste momento de estar integrado na
Fundación Rota Xacobea do mar de Arousa e Ulla, desistindo das súas obrigas
económicas e renunciando aos beneficios desta integración.
2. Darase conta á Fundación Rota Xacobea do mar de Arousa e Ulla desta
decisión, agradecendo a colaboración mostrada durante estes anos polas
persoas e institucións que a integran.
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14.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

DE

MODIFICACIÓN

DA

COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 21/03/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de persoal, seguridade cidadá,
comunicación e medio natural de 27/03/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á MODIFICACIÓN DA COMPOSICIÓN DAS
COMISIÓN INFORMATIVAS

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
estudo, 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.
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Considerando a modificación producida na composición do Grupo municipal do BNG e
os escritos presentados por D. Manuel Anxo Fernández Baz e Dona Carmen Diéguez
González o día 1 de marzo de 2012

En virtude do exposto e de conformidade co disposto na normativa citada, proponse ao
Pleno a adopción do seguinte acordo:

Primeiro. – Manter 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.- Modificar a composición de todas as Comisións Informativas que,
adaptándose á proporcionalidade que se determina no artigo 14.3 e 4 do Regulamento
Orgánico Municipal, será a seguinte:
- 2 concelleiros/as do PP
- 1 concelleiro/a do BNG
- 1 concelleiro/a do Grupo Mixto
- 3 concelleiros/as do goberno municipal

Terceiro.- A adscrición concreta a cada Comisión Informativa dos membros do Grupo
Municipal do BNG realizarase mediante o escrito do seu portavoz dirixido ao alcalde, e
a dos concelleiros/as do goberno municipal realizarase mediante escrito asinado por
todos os seus concelleiros/as. O alcalde dará conta ao Pleno destes escritos, nos que
poderá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular”.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que ten dúbidas de que a proposta sexa correcta, polo que se vai a abster.

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

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen amosa a súa conformidade coa
proposta, salientando que agora o grupo municipal do BNG está integrado por dous
concelleiros e que hai que adaptarse á nova situación.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, quen anuncia o voto en contra do seu grupo.

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo
turno de intervencións.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSOE), seis en contra
(6 PP) e unha abstención (1 grupo mixto- IN-TEO), acorda:
Primeiro. – Manter 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.
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Segundo.- Modificar a composición de todas as Comisións Informativas que,
adaptándose á proporcionalidade que se determina no artigo 14.3 e 4 do
Regulamento Orgánico Municipal, será a seguinte:
- 2 concelleiros/as do PP
- 1 concelleiro/a do BNG
- 1 concelleiro/a do Grupo Mixto
- 3 concelleiros/as do goberno municipal

Terceiro.- A adscrición concreta a cada Comisión Informativa dos membros do
Grupo Municipal do BNG realizarase mediante o escrito do seu portavoz dirixido
ao alcalde, e a dos concelleiros/as do goberno municipal realizarase mediante
escrito asinado por todos os seus concelleiros/as. O alcalde dará conta ao Pleno
destes escritos, nos que poderá designarse, de igual forma, un suplente por cada
titular.

15.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DOS/AS
REPRESENTANTES

DA

CORPORACIÓN

MUNICIPAL

NOS

CONSELLOS

ESCOLARES DO IES DE CACHEIRAS E DO CEIP DA RAMALLOSA.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 20/03/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de educación e deporte de
27/03/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Modificación dos/as representantes da Corporación
Municipal nos Consellos escolares do IES de Cacheiras e
do CEIP da Ramallosa
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde do Concello de Teo, tomando en consideración o escrito de
renuncia presentado por Dona Carmen Diéguez González como representante nos Consellos
Escolares do IES de Cacheiras e do CEIP da Ramallosa, propón ao Pleno a adopción do seguinte
acordo:
1. Nomear a Dona María Carmen Álvarez Garea representante da Corporación municipal no
Consello escolar do IES de Cacheiras
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2. Nomear a Don Xosé Ignacio Iglesias Villar representante da Corporación municipal no
Consello escolar do CEIP da Ramallosa”.

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, o portavoz do BNG, Sr. Fernández,
e o portavoz do PP, Sr. Guerra, que anuncian o seu apoio á proposta.

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo
turno de intervencións.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dezaseis votos a favor (7 non adscritos, 6 PP, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSOE) e
unha abstención (1 grupo mixto- IN-TEO), acorda:
1.- Nomear a Dona María Carmen Álvarez Garea representante da Corporación
municipal no Consello escolar do IES de Cacheiras.
2.- Nomear a Don Xosé Ignacio Iglesias Villar representante da Corporación
municipal no Consello escolar do CEIP da Ramallosa.

16.- DITAME DA MOCIÓN DO GOBERNO MUNICIPAL SOBRE O TRANSPORTE
PÚBLICO NA URBANIZACIÓN DE OS TILOS TRALA SENTENZA QUE CUESTIONA
A SÚA CONTINUIDADE.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de transportes, turismo, emprego e
deportes, D. Angel M. Rey Martínez.
O Sr. Rey da conta da mocion de 07/03/2012 (rex. entrada nº 1.639), que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de transportes,
turismo, emprego e participación veciñal de 27/03/2012.
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“Rafael C. Sisto Edreira, concelleiro da Corporación municipal de Teo, en representación do Alcalde e
dos seis concelleiros que forman o goberno municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate
no Pleno ordinario do mes de marzo:

MOCIÓN SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO NA URBANIZACIÓN DE
OS TILOS TRALA SENTENZA QUE CUESTIONA A SÚA
CONTINUIDADE

Nas sociedades modernas, o fomento do transporte público e un dos instrumentos que as
administracións públicas están obrigadas a impulsar, perfeccionar e mellorar como un elemento
fundamental na vertebración do territorio, integrador das sociedades as que serve e dinamizador dos
fluxos culturais, sociais e económicos nun entorno cada vez máis exixente en materia de protección
do medio natural e con maiores necesidades de mobilidade.
O sistema de transporte público no concello de Teo, na actualidade, responde ao estipulado no
Convenio de Colaboración para o Desenvolvemento Conxunto do Transporte Metropolitano de Galicia
na Área de Transporte Metropolitano de Santiago, coa excepción do transporte público en Os Tilos
que é operado pola empresa de transporte público de Santiago, en base a un solapamento concedido
no seu momento pola Xunta de Galicia. Este transporte ofrece na actualidade un excelente nivel de
prestacións a un colectivo de máis de tres mil usuarios que aportan un número aproximado de
cincocentos mil viaxes anuais.
Este solapamento foi obxecto de litixio xudicial por considerar a empresa demandante que o mesmo
non procedía, demanda que foi finalmente estimada favorablemente polo Tribunal Supremo que, en
sentenza de data 7-2-12, establece a nulidade do solapamento.
A capacidade e as competencias na concesión das preceptivas licenzas de transporte na nosa
comunidade corresponden á Xunta de Galicia, que as exerce a través da Dirección Xeral de
Mobilidade, a quen lle corresponde o ordenamento dos transportes en xeral e, en consecuencia, do
transporte público no concello de Teo.
Diante da situación creada coa mencionada sentenza, e en previsión das posibles consecuencias que
se puideran derivar para os usuarios do transporte público de Os Tilos, proponse ao Pleno a adopción
do seguinte acordo:
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Instar á Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia a:
1. Que como consecuencia desta resolución non se vexan alteradas en ningún momento as
actuais condicións de prestación do servizo de transporte público en Os Tilos.
2. Que por parte dos servizos correspondentes da administración autonómica se establezan os
mecanismos de mediación e diálogo entre as partes que permitan a resolución definitiva do
conflito.
3. Que a solución que finalmente se acade para a definitiva resolución do conflito non supoña, en
ningún caso, merma algunha nos actuais parámetros de calidade en canto a tarifas, horarios,
frecuencias e medios utilizados.
4. Que a resolución definitiva deste conflito non veña a supoñer unha alteración das condicións
pactadas por este concello no actual Convenio de Transporte Metropolitano”·

O Sr. Rey explica que se trata dunha situación por todos coñecida relacionada co litixio
entre a empresa estradense e a empresa que ten a xestión en Santiago. Di o Sr. Rey
que sen entrar no fondo, estivo en contacto con Santiago e coa Xunta de Galicia para
estar informado do tema, tendo o compromiso das partes de que non se vai a
suspender o servizo. Salienta o Sr. Rey que se preveía que o tema podía sair dende fai
un tempo e tentouse tratar coa máxima discreción por ser un tema sensible. Salienta o
Sr. Rey que existe unha promesa da Dirección Xeral de Movilidade de que os catro
puntos que se recollen na moción se van a respetar, porén parece convinte un
pronunciamento unánime do Pleno.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que, aínda que quere o mellor transporte para os Tilos, ten que facer algunha pregunta.
Sinala o Sr. Parajó que antes había algunha empresa que tiña dereito sobre a liña, e
que se firmou un acordo coa Xunta por medio do cal se lle permitía a transportes de
Santiago ir aos Tilos, porque é unha urbanización moi apetecible. Porén hai un tema,
xa que na N-550 ata o Milladoiro é rentable, pero do Milladoro para abaixo non o é. Di o
Sr. Parajó que o transporte de Santiago intenta coller o Milladorio e non pode porque
autobuses de Calo tiña unha concesión nesa liña. Pregunta o Sr. Parajó porque nuns
lados sí e noutros non. Di que partindo da base de que prefire que Santiago cumpla cos
- 81 -

Tilos como ata o de agora, lle gostaría que as vantaxes foran iguais para todos.
Remata o Sr. Parajó sinalando que está a favor de que os Tilos o siga levando
transporte de Santiago.

Intervén concelleira do grupo mixto, Sra Lemus, quen anuncia o seu apoio á proposta,
engadindo que, na medida en que sexa necesario, os partidos con representación na
Xunta, especialmente o PP, deberían tomar medidas.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen anuncia o ofrecemento do BNG de
utilizar as vías precisas para apoiar o tema, por exemplo levando o tema ao
parlamento.

O Sr. Rey di, en canto á intervención do Sr. Parajo, que lle gostaría aclarar que
efectivamente o tema provén dun réxime de concesións realmente complexo, ao existir
nos Tilos dúas empresas con dereitos históricos, dunha parte a empresa Donado
Campos S.L, que se ocupa do transporte de viaxeiros a través da AC 841, cunha única
parada, a do alto dos Tilos, o que lle obrigaría a coller viaxeiros so alí e continuar a
viaxe, sen parada algunha, ata a rúa da Rosa, e doutra, Castromil, con dereito referidos
á antigüa estrada de Cobas, cunha parada única ao fondo da urbanización dos Tilos,
sen poder facer ningunha máis ao longo do percorrido. Salienta o Sr. Rey que calquera
solución é mala e que a Dirección Xeral de Mobilidade ten pouco marxe porque as
concesións exténdense ata o 2020.

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, acorda instar á Dirección Xeral de Mobilidade

da Xunta de Galicia a:
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1. Que como consecuencia desta resolución non se vexan alteradas en
ningún momento as actuais condicións de prestación do servizo de
transporte público en Os Tilos.
2. Que por parte dos servizos correspondentes da administración autonómica
se establezan os mecanismos de mediación e diálogo entre as partes que
permitan a resolución definitiva do conflito.
3. Que a solución que finalmente se acade para a definitiva resolución do
conflito non supoña, en ningún caso, merma algunha nos actuais
parámetros de calidade en canto a tarifas, horarios, frecuencias e medios
utilizados.
4. Que a resolución definitiva deste conflito non veña a supoñer unha
alteración das condicións pactadas por este concello no actual Convenio
de Transporte Metropolitano.

17.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO (PsdeG-PSOE) SOBRE A
COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO CONCELLEIRO DE EMPREGO, D.
ANXO REY MARTÍNEZ.
O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.

A Sra. Lemus da conta da moción do grupo mixto-PSOE de 14/03/2012 (rex. entrada nº
1.882), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
informativa de transportes, turismo, emprego e participaciòn veciñal de 27/03/2012.

“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 CONCELLEIRO DE EMPREGO, ANXO
REY MARTÍNEZ, 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:
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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).
Coñecidos os últimos datos de emprego do Concello de Teo, que sinalan que a data
29/02/2012, o número de desempregados ascende a 1.576 persoas, producíndose
un crecemento dun 14% desde o ano 2011 desta cifra.
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO
A comparecencia do concelleiro de Emprego, Anxo Rey Martínez, diante do Pleno
para dar conta das xestións realizadas desde maio de 2011 e das previsións futuras
de actuación, no eido do fomento e creación de emprego no Concello de Teo.”

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e o
portavoz do BNG, Sr. Fernández, amosan a súa conformidade coa moción.

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

O Sr. Gesto anuncia o apoio do seu grupo, engadindo que hai que lembrar que en
setembro o PP presentou a posibilidade de dialogar un plan estratéxico que contiña
medidas en relación co desemprego, coa posibilidade de potenciar un viveiro de
emprego, desenvolver o polígono industrial de A Ramallosa e outras ideas que dende o
seu grupo consideran importantes. Sinala o Sr. Gesto que onde o goberno municipal
non ve oportunidades o seu grupo si que as ve e que lles gostaría propor que no
vindeiro Pleno se faga tamén unha comparecencia do Sr. Sisto para abordar o tema do
polígono de A Ramallosa, descoñecido pola oposición, e da obra da piscina municipal.
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Remata o Sr. Gesto sinalando que se non se aproba a proposta pediran os demais
grupos facer unha moción conxunta para pedir a comparecencia do Sr. Sisto para falar
destas dúas cuestións.

O Sr. alcalde sinala que non hai ningún problema en relación coa comparecencia do Sr.
Rey, engadindo que en todo caso as solicitudes de comparecencia están regradas
esixindo unha moción, o ditame da Comisión Informativa correspondente e despois se
somete ao Pleno. Salienta o Sr. alcalde que non é que exista ningún tipo de oposición á
comparecencia do Sr. Sisto, pero que ao igual que a Sra. Lemus debería seguirse o
procedemento lóxico, de xeito que unha vez pedida non haberá ningún problema.

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, acorda a comparecencia do concelleiro de
Emprego, Anxo Rey Martínez, diante do Pleno para dar conta das xestións
realizadas desde maio de 2011 e das previsións futuras de actuación, no eido do
fomento e creación de emprego no Concello de Teo.

18.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO (PsdeG-PSOE) SOBRE O TROCO
DAS PARTICIPACIÓNS PREFERENTES.
O Sr. alcalde explica que na Comisión informativa falouse de facer unha moción
conxunta e que se formulou unha nova moción asinada polos portavoces do grupo
mixto, Sra. Lemus, e do BNG, Sr. Fernández. O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz
do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.

A Sra. Lemus da conta da moción de 29/03/2012, que se recolle a continuación.
“MOCIÓN, sobre o troco das participacións preferentes, ao obxecto de ser
debatida no Pleno do 30 de marzo de 2012, en base aos motivos e consideracións
expresadas na seguinte:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As participacións preferentes son instrumentos financeiros opacos, nos que clientes
de entidades financeiras investiron os seus aforros, sen que por parte destas
entidades fosen informados debidamente dos riscos destes produtos e sen que se
cumprisen as demais obrigas establecidas na normativa.
En Galicia, segundo datos das asociacións de consumidores, habería máis de cen
mil afectados pola comercialización das preferentes, a inmensa maioría clientes das
extintas Caixas de Aforro galegas, hoxe integradas en NovaGalicia Banco.
Do mesmo xeito, a diferenza das Caixas, a maioría das entidades bancarias
radicadas en Galicia teñen ofertado algún tipo de solución o tema das Preferentes,
mediante troco das mesmas por outro tipo de produtos con liquidez no mercado
(accións, bonos convertibles,etc).
Mesmamente, no ámbito do estado español, outras entidades teñen ofertado troco
de participacións preferentes por depósitos a un prazo fixo, garantindo, polo tanto,
a devolución dos aforros nun prazo razoable de tempo.
Responsables de NovaGalicia Banco, entidade que aglutina a inmensa maioría dos
afectados galegos, teñen manifestado publicamente que están a traballar na
solución do problema, mediante a articulación dun troco das preferentes por
depósitos líquidos, si ben esta solución necesitaría o aval do regulador (CNMV e
Banco de España).
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO
O Pleno do Concello de Teo insta:

1. Á

2.

3.

Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado, a adoptar medidas efectivas de
protección dos clientes de entidades financeiras que investiron os seus
aforros en instrumentos financeiros opacos, con fin de que podan recuperar
os seus aforros no prazo de tempo mais breve posible.
Á Xunta de Galicia para que se dirixa ao Banco de España, a Comisión
Nacional do Mercado de Valores, Comisión Europea ou calquera outro
organismo da Unión Europea que teña atribuídas competencias de vixilancia,
supervisión e control sobre os cartos prestados polo FROB, para que nun
prazo non superior a un mes, autoricen as propostas que realicen as
entidades financeiras galegas para que os centos de adquirentes de
participacións preferentes das extintas Caixas de Aforro podan recuperar
inmediatamente o investimento realizado, incluso a través do troco de
participacións preferentes por depósitos de prazo fixo.
Á Xunta de Galicia e ao Goberno do estado a que demanden do Banco de
España e á Comisión Nacional do Mercado de Valores a emprender unha
campaña de inspección sobre a comercialización por parte das entidades
financeiras das participacións preferentes, esixindo, no seu caso, a

- 86 -

depuración de responsabilidades aos directivos das entidades financeiras que
impulsaron e cometeron este fraude masivo.
TEO, 29 de marzo de 2012”

A Sra. Lemus di que se trata dunha moción plantexada polo PSOE, entendendo que
quizáis con algúns cambios se podería chegar a un acordo de todos.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
amosa a súa conformidade coa moción. Sinala que as preferentes do ano 2009 están
cobrando un interés do 7,5%, tipo de interés que non existe no mercado, polo que
algún risco terán. Di o Sr. Parajó que haberá preguntarse cal é ese risco e que a
resposta é que son perpetuas.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que coa moción pretendese buscar un
acordo de todos os grupos. Opina que as participacións preferentes son un fraude
bancario baseado na desinformación e na información complexa e inintelixible pola
maioría da poboación e lembra que a Comisión Nacional do Mercado de Valores xa
advertira no ano 2009 que non se trataba dun producto idóneo para a súa colocación
no tramo comercial de polo míudo, é dicir entre pequenos e medianos aforradores,
porén se seguiron emitindo. Salienta o Sr. Fernández que dende o BNG se lle quere
pedir unha solución tanto á Xunta de Galicia como ao Goberno.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia o apoio do seu grupo.

Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e pregúntalle ao Sr. Fernández que
ten contra as entidades bancarias, porque fala de que as preferentes son un fraude
bancario polo que descoñece entón que serán as axudas para limpar as facturas de
caixón. Opina o Sr. Parajó que hai que diferenciar os problemas coas entidades
bancarias coas preferentes a as accións de limpeza de caixón. Lembra o Sr. Parajó
que hai unhas preferentes do ano 2003, en relación coas que lle podería dar a razón o
Sr. Fernández, porén tamén hai unhas preferentes do ano 2009, que son diferentes.
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O portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que se a xente estivera informada non sairía á
rúa denunciando que foron enganados e iso se considera un fraude.

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 acorda instar:
1.- Á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado, a adoptar medidas efectivas de
protección dos clientes de entidades financeiras que investiron os seus aforros
en instrumentos financeiros opacos, con fin de que podan recuperar os seus
aforros no prazo de tempo mais breve posible.

2.- Á Xunta de Galicia para que se dirixa ao Banco de España, a Comisión
Nacional do Mercado de Valores, Comisión Europea ou calquera outro organismo
da Unión Europea que teña atribuídas competencias de vixilancia, supervisión e
control sobre os cartos prestados polo FROB, para que nun prazo non superior a
un mes, autoricen as propostas que realicen as entidades financeiras galegas
para que os centos de adquirentes de participacións preferentes das extintas
Caixas de Aforro podan recuperar inmediatamente o investimento realizado,
incluso a través do troco de participacións preferentes por depósitos de prazo
fixo.

3.- Á Xunta de Galicia e ao Goberno do estado a que demanden do Banco de
España e á Comisión Nacional do Mercado de Valores a emprender unha
campaña de inspección sobre a comercialización por parte das entidades
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financeiras das participacións preferentes, esixindo, no seu caso, a depuración
de responsabilidades aos directivos das entidades financeiras que impulsaron e
cometeron este fraude masivo.

19.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG DE APOIO Á FOLGA XERAL DO 29 DE MARZO
EN CONTRA DA REFORMA LABORAL.
O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do grupo municipal do BNG, D. Manuel Anxo
Fernández Baz.

O Sr. Baz da conta da moción do seu grupo de 15/03/2012 (rex. entrada nº 1.943), que
se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de
transportes, turismo, emprego e participaciòn veciñal de 27/03/2012.

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

CONCELLO DE TEO
MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARME DÍEGUEZ GONZÁLEZ, concelleiros do grupo municipal
do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, no Concello de Teo, presentan esta MOCIÓN DE APOIO Á
FOLGA XERAL DO 29 DE MARZO EN CONTRA DA REFORMA LABORAL, para o seu debate e
aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A reforma laboral recentemente aprobada polo Goberno do Estado, a través do Real Decreto-Lei
3/2012, do 10 de febreiro, constitúe outro chanzo máis na aplicación de políticas regresivas e inxustas
socialmente.
A curta estancia do actual Goberno no poder xa nos permite albiscar a asunción plena do programa
económico dos grandes poderes económicos e financeiros, e a disposición para levar a termo políticas
de axuste económico que atentan contra dereitos e conquistas sociais atinxidas a prol das maiorías
sociais.
A regulación laboral agora en vigor socava dereitos dos traballadores e traballadoras, actuando para
iso sobre a rebaixa das indemnizacións por despedimento, a ampliación das facultades da empresa
para ordenar modificacións discrecionais nas condicións de traballo e a devaluación da negociación
laboral. O obxectivo último é a procura dunha maior precariedade e desregulación nas relacións
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laborais, que conduzan a unha redución real das rendas salariais, que xa viñan sufrindo un retroceso
antes e, sobre todo, despois do estoupido da crise fronte ás rendas de capital.
Por outra banda, esta non é a reforma no eido do réxime laboral que se precisa para afrontar unha
recuperación económica baseada na creación de emprego estábel e digno, que é a principal
aspiración da maioría das persoas no noso país, especialmente dunha parte importante que atravesa
graves dificultades económicas. Esta afirmación, non procede das organizacións e persoas contrarias
á reforma, senón que mesmo foi emitida polo Goberno e partido impulsores de dita reforma laboral,
que recoñeceron a súa nula contribución cara a xeración de emprego, evidenciando dese xeito que a
verdadeira xustificación para adoptala é a de satisfacer as arelas de minoritarias elites económicas de
reducir os dereitos laborais a mínimos para mellorar en exclusiva a taxa de beneficios e o reparto de
dividendos entre os accionistas das grandes corporacións empresariais.
As organizacións sindicais máis representativas convocaron unha folga xeral para o vindeiro día 29 de
marzo, a fin de que os traballadores e traballadoras expresen o seu rexeitamento á reforma laboral,
tanto polo contido antisocial concreto que contén, como por representar unha medida máis dentro da
política de retallamentos sociais que o actual Goberno do Estado está disposto a emprender.
No noso concello a maioría da poboación é traballadora, polo que se verá directamente afectada pola
minoración de dereitos no desempeño do seu labor profesional imposta por esta reforma laboral, o
que require un apoio explícito da institución local representativa ás medidas de rexeitamento da
mesma.
Por todo o exposto é polo que o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da
Corporación Municipal a adopción do seguinte
ACORDO
Manifestar o apoio ás mobilizacións e á folga xeral convocadas para o 29 de marzo de 2012 polas
organizacións sindicais representativas en contra da reforma laboral aprobada polo Real Decreto
3/2012, do 10 de febreiro”.
O Sr. Fernández sinala que a moción presentouse o 15 de marzo, antes de coñecer o
cambio da data do pleno. Salienta que a folga do 29 foi todo un éxito que debía ter
unha resposta clara do PP, ao tratarse dunha reforma que castiga aos traballadores e
favorece á gran banca. Remata o Sr. Fernández sinalando que despois da folga o BNG
seguirá mantendo a mesma postura.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que el non foi á folga, engadindo que sí está de acordo en que cada un é libre dos seus
actos. Salienta o Sr. Parajó que está en contra da presión para que a xente non fora á
folga iao igual que está en contra a presión para non deixar ir á xente a traballar, xa
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que as dúas posturas son malas. Anuncia o Sr. Parajó que, como a folga foi onte, e el
non foi, vai a votar en contra.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que a postura do PSOE
sobre a reforma laboral xa é coñecida. Salienta que o seguimento masivo da folga non
é discutible e que visto iso dende o goberno deberían darse conta de que, por ter
maioría, pasar o rodillo non é bo, porén despois de escoitar á Ministra parece que non
é así. Remata a Sra. Lemus salientando que a xente está cada vez máis crispada.

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

A Sra. Leborán salienta que dende o PP apoian o dereito a folga o mesmo que apoian
o dereito ao traballo, porén dende o PP óptase por traballar por diversas razóns.
Explica a Sra. Leborán que o goberno leva cen días gobernando, e antes xa existía
crise, desfiuzamentos, etc, e ninguén dicía nada e aos sindicatos, cos bolsillos cheos,
non lles interesaba. Chegou o PP e tivo que tomar medidas duras, que non gustan,
pero que teñen que adoptarse independentemente do coste. Opina a Sra. Leborán que
o que non se pode é estar calados e que o que hai que facer é construir e non destruir.
Pregunta a Sra. Leborán se se cuantifica cal é o coste da folga para os cidadáns,
engadindo que aos sindicatos non lles costa nada, a diferenza que os currantes.
Remata a Sra. Leborán a súa intervención sinalando que se entrou en Europa e que
non se pode dicir agora si, porque nos interesa, e agora non, porque non nos interesa.

O Sr. alcalde di que hai que congratularse da alta participación contra a represión
importante que se pretende dos dereitos acadados. Di que se une ao dito pola Sra.
Leborán de que non se pode estar calados e non facer nada, porque hai que reclarmar
un traballo de calidade e non unha situación de semiescravitude. Opina o Sr. alcalde
que non é verdade que non existiran outras manifestacións xa que co PSOE tamén
existiron folgas e remata dicindo que o que está claro é que non van a estar calados e
únense á folga.
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do BNG di que él foi a folga e
tamén lle fixeron o desconto e que parece que so traballan os que non van á folga.
Opina o Sr. Fernández que a xornada de oito horas, ter vacacións e os demais dereitos
foron conseguidos porque existía xente que foi a manifestacións como as de onte en
situacións moito peores. Conclúe o Sr. Fernández afirmando que esta reforma laboral
sí que destrúe.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que a folga é como o incremento dos impostos en Teo, protestan por unhas restriccións
que hai agora e hai que quitar os cartos de algún lado para podera quitar as facturas do
caixón. Salienta que hai quen apoia e quen non apoia a folga e que rectificar é de
sabios e se dentro de medio ano ou un ano non da resultados haberá que cambiala.
Remata o Sr. Parajó sinalando que tamén Felipe González dixo que non a OTAN e
despois tivo que decir que sí para entrar en Europa.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que todos os que foron á folga
foi polos dereitos dos traballadores actuais e futuros. Nas manifestacións tamén
estaban os que piden traballo, pero non calquera traballo. Pregunta a Sra. Lemus que
se vai a facer coas mulleres embarazadas que se lle pode botar do traballo por coller
unha baixa. Di que pode entender que ao seu partido se lle bote a culpa de todo o que
pasa porén non pasa polo desprestixio dos sindicatos, aínda que non é sindicalista,
porque empezar con estas críticas aos liberados é de broma. Opina a Sra. Lemus que
hai argumentos mellores que dicir que os liberados son uns chupatintas ou que os
traballadores que foron á folga están en contra dos dereitos dos parados.

Intervén a concelleira do PP, Sr. Leborán, e di que que a Sra. Lemus ten que lembrar
que o PSOE deixou 5 millóns e medio de parados, engadindo que é posible que se
tomen medidas que non den resultados. Salienta que o dos sindicatos non o di ela
senón a sociedade, xa que viven do conto. Remata a Sra. Lemus preguntando porque
non se dan listados das subvencións que perciben.

O Sr. alcalde opina que a posición que defende o PP non representa o sentir da
sociedade e se a representara existiría un problema.
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSOE), seis en contra
(6 PP) e unha abstención (1 grupo mixto-IN-TEO) acorda manifestar o apoio ás
mobilizacións e á folga xeral convocadas para o 29 de marzo de 2012 polas
organizacións sindicais representativas en contra da reforma laboral aprobada
polo Real Decreto 3/2012, do 10 de febreiro.

20.- MOCIÓNS.
O Sr. alcalde da conta de que resulta preciso, á vista da próxima convocatoria do
Consello escolar municipal, nomear unha persoa especializada en temas educativos,
ao non continuar, por motivos persoais, a persoa nomeada no seu momento.
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 relativa ao nomeamento da
persoa especializada en temas educativos para o consello escolar municipal.

O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de educación, D.ª María Carmen Álvarez
Garea.

A Sra. Garea da conta da mocion de 30 de marzo de 2012, que se recolle a
continuación.

“MOCIÓN DE URXENCIA
NOMEAMENTO DA PERSOA ESPECIALIZADA EN TEMAS
EDUCATIVOS PARA O CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL
O Concello de Teo aprobou no pleno de maio de 2008 o regulamento para o funcionamento do
Consello Escolar Municipal, publicado no BOP nº 252 do 31 de outubro de 2008.
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Dito regulamento recolle que na súa composición estará presente unha persoa especialista en temas
educativos nomeada polo pleno, para o que foi nomeada na anterior lexislatura a orientadora do IES
Cacheiras. Por motivos persoais esa persoa declinou a súa continuidade nesta lexislatura, polo que,
diante da inminente convocatoria do Consello Escolar Municipal, se fai necesario proceder a un novo
nomeamento
Tralas consultas pertinentes cos responsables do centro, proponse ao concello o nomeamento de
Dna. MARGARITA PARRADO GAREA, profesora, diplomada en Profesorado de Educación Xeral
Básica e licenciada en Psicoloxía e Pedagoxía, que conta cunha ampla experiencia docente en todos
as etapas do ensino non universitario (Educación Infantil, Educación Primaria e Educación
Secundaria).
Considerando que, consecuentemente, presenta un axeitado perfil para este posto
PROPONSE AO PLENO:
Nomear á profesora do IES de Cacheiras Dna. MARGARITA PARRADO GAREA para formar
parte do Consello Escolar Municipal en calidade de “Especialista en temas educativos”
Teo, 30 de marzo de 2012
Martiño Noriega Sánchez. Alcalde”.
A Sra. Garea explica que se trata do nomeamento dun especialista en tema educativos,
que segundo o regulamento, corresponde ao Pleno, tal e como se fixo na anterior
lexislatura, porén a persoa nomeada no seu momento, por motivos persoais, non pode
continuar. Remata a Sra. Garea sinalando que a persoa proposta resulta idónea ao
pasar por todos os niveis de ensino non universitario.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
sinala que non ten nada que dicir porque non coñece á persoa proposta.

A portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o
portavoz do PP, Sr. Guerra, non teñen nada que dicir.
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A Sra. Garea salienta que foi o director o que fai dous días comunicou que a persoa
que estaba non podía continuar.

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, acorda nomear á profestora do IES de
Cacheiras Dna. MARGARITA PARRADO GAREA para formar parte do Consello
Escolar Municipal en calidade de “Especialista en temas educativos.

Antes de entrar no punto vixésimo primeiro punto da orde do día relativo a rogos e
preguntas, o Sr. alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D.
2568/1986, de 28 de novembro, e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se
algún grupo municipal quere presentar algunha outra moción de urxencia, sen que se
presente ningunha polos grupos municipais.

21.- 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 pide que se lle indique que pasou cos autobuses no instituto e no
campo de fútbol de Cacheiras.

O Sr. alcalde sinala que a pregunta a pode respostar a responsable da área, Sra.
Garea, engadindo que intúe porque o Sr. Parajó fai a pregunta, e que este concelleiro
podería facela directamente.

O Sr. Parajó di que terá que preguntarlle ao que manda quitar os autobuses.

O Sr. alcalde pídelle á Sra. Garea que resposte a pregunta formulada polo Sr. Parajó.
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A Sra. Garea di que fai tempo que levan tratando o tema da seguridade vial no instituto
de Cacheiras. Explica que se reuniu tanto co equipo diretivo do centro como coa Ampa,
fai un mes, e se estudaron todas a medidas, se veu que era o mellor, e se decidiu que
todos os autobuse aparcaran, cando recollan os nenos, no aparcamento diante da área
deportiva. Aclara que se cortará o tráfico dende a entrada do instituto cara o
aparcadeiro de autobuses, no momento de saída do instituto, tanto pola mañá como o
martes pola tarde. Conseguese así que os nenos saian do instituto e ata os autobuses
non atopen tráfico. Os pais entraran por Recesende e poderán aparcar nas zonas de
aparcamento que hai fora do instituto e os mestres para sair esperarán a que saian os
alumnos ou poderá habilitarse a cancela que hai abaixo do aparcamento. Di a Sra.
Garea que se está probando dende fai uns días e que parece que o tráfico vai máis
rápido, engadindo que os representantes dos alumnos e dos mestres, a policía e o
concello pensan que é a mellor solución, aínda que se hai que revisar cousas, así se
fara.

O Sr. Parajó interésase polo campo de fútbol de Caheiras.

A Sra. Garea di que iso non lle incumbe a ela.

O Sr. Parajó pregunta quen é o que manda quitar os coches de alí.

O Sr. alcalde di que o Sr. Parajó pode facer as preguntas que queira, pero que se as fai
opacas ou con retranca non se lle poderán respostar. Explica que o concello está
buscando vías para mellorar a seguridade vial nese entorno, porén se o Sr. Parajó
pregunta quen mandou quitar os coches non se lle pode respostar.

O Sr. Parajo sinala que lle dixeron que alguén mandara quitar os coches e os
autobuses do campo de fútbol e que o equipo de goberno tera que dicir quen foi.

O Sr. alcalde di que se están habilitando zonas para poder estacionar, e evitar
problemas de seguridade viaria. Salienta que se trata dunha decisión do goberno
municipal da que poden falar tanto a Sra. Hermida como o Sr. Francos, que son os que
a executaron.
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Di o Sr. Parajó que cando se toman decisións hai que recoñecer quen as tomou e non
darlle tantas voltas e remata sinalando que cabe esperar que non pase nada.

2.- O Sr. Parajó pregúntalle ao Sr. alcalde se coñece Calo e pídelle que vai a visitar
dende Balcaide para abaixo para ver se existe para o concello.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.
Os/as concelleiros/as do PP formulan os seguintes rogos e preguntas:
1.- A Sra. Leborán pregunta como vai o proceso de contratación da empresa de axuda
no fogar.

O Sr. Iglesias explica que o cambio de empresa está previsto para o día 11.

A Sra. Leborán interésase pola empresa.

O Sr. Iglesias di que se trata de Sociser, engadindo que é unha empresa bastante
coñecida no sector e que, dentro das galegas, quizáis sexa a máis grande.

2.- O Sr. Guerra pregunta que pasa coas bandeiras do concello.

O Sr. alcalde di que cando se fixo o traslado, fai dous anos, estaban deterioradas e non
se repuxeron, engadindo que durante todo ese tempo ninguén dixo nada.

O Sr. Guerra di que haberá que repoñelas.

3.- O Sr. Guerra pregunta cando finaliza a piscina.

O Sr. alcalde explica que leva un bo ritmo pero que hai problemas de pago pola
Deputación, porque non fixo unha serie de incorporacións de remanentes, e se está
pagando con fondos do concello.
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O Sr. Sisto explica que é posible que exista un retraso por un problema técnico
relacionado co transformador, que igual interesa sacalo, e que podería dar lugar a un
retraso dun mes sobre a data fixada, que non sería imputable á empresa.

Pregunta o Sr. Guerra se estará para xullo.

O Sr. alcalde sinala que unha cousa é que este rematada a obra e outra diferente é o
tema da contratación da xestión.

4.- O Sr. Guerra di que en Bamonde hai dous anos o temporal tirou dúas farolas e
desapareceron os postes e as farolas, e se prometeu que se colocarían, fai oito meses.
Pregunta o Sr. Guerra cando se vai a ir.

O Sr. Francos resposta que, como ven sabe o Sr. Guerra ao estar na mesa de
contratación e como xa lle dixo él, se está no proceso de contratar á nova empresa e
ata que se remate non se van a gastar cartos en novos puntos de luz, posto que xa se
contemplan nos pregos.

5.- O Sr. Pallas di que hai unha carta dun veciño en relación co pintado do
aparcamento na praza dos Tilos. Pregunta o Sr. Pallas se o van a facer, engadindo que
é un problema e que hai que pintalas, e que incluso protección civil aparca na praza de
minusválidos.

O Sr. Sisto di que se vai a facer.

O Sr. Pallas pregunta cando.

O Sr. Sisto di que como hai que pintar o do aparcamento da zona nova se vai a
aproveitar para facer todo conxuntamente.

6.- O Sr. Pallas di que o seu grupo lle pide ao Sr. alcalde que se poña unha marquesina
en Agromaior, aínda que sexa de bloques. Opina que hai que buscar unha solución e
poñer un sitio para que os nenos se poidan abrigar.
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7.- Pregunta o Sr. Pallas se os tableiros do “Plan E”, que están repartidos por sí, non se
poden quitar ou venderse.

O Sr. alcalde di que algún xa se vendeu.

O Sr. Pallas pregunta se non se poden quitar.

O Sr. alcalde resposta que sí.

O Sr. Pallas pide que se quiten.

8.- O Sr. Pallas di que cando o BNG estaba na Xunta se aprobou a Lei de Montes que
obrigaba á limpeza das parcelas que estiveran a 150 metros das casas. Pregunta se,
vista a sequía que existe, o concello vai a tomar medidas e obrigar aos veciños a limpar
ou ben limpar o concello e despois repercutirllo.

O Sr. alcalde di que o Sr. Pallas, cando fala, parece que nunca pasou polo goberno,
porque cando el estaba nunca fixo nada, e dende fai cinco anos, cada denuncia que hai
se busca ao propietario e se lle notifica. Explica o Sr. alcalde que se trata de conciliar a
Lei con temas de propiedade privada, sen esquecer, en relación con este tema, a
desparición das subvencións na súa totalidade nos últimos tres anos.

9.- O Sr. Pallas di que o outro día lle preguntaron se hai unha empresa que fai a
valoración do das garderías.

O Sr. alcalde explica que hai un servizo externalizado como consecuencia da baixa
laboral dunha traballadora.

10.- O Sr. Pallas pregunta se se solventou o tema das palomas nos Tilos.

O Sr. alcalde dille ao Sr. Pallas que ten un informe de INSA que lle remitira. Explica que
está localizado nun edificio, sen posibilidade de actuación pública, non existindo zonas
públicas afectadas.
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O Sr. Pallas sinala que se lle remitirá ao Sr. alcalde un informe sobre a gripe aviar.

O Sr. alcalde pídelle ao Sr. Pallas que llo mande tamén a Compostela.

11.- Pregunta o Sr. Pallas se se rematou o expediente do policía.

O Sr. alcalde resposta que este é un tema que se está a tramitar polo departamento de
secretaría.

12.- O Sr. Pallas di que no Pleno de febreiro aprobouse por unanimidade unha moción
da Sra. Lemus, para remitir á Xunta de Galicia, en relación coa seguridade na AC 841.
O Sr. Pallas di que estivo mirando todas as saídas e que non lle consta a remisión e
que haberá que insistir.

O Sr. alcalde di que o mirará.

13.- O Sr. Pallas pregunta se vai a haber problemas de auga. Interésase pola
depuradora de Pontevea.

O Sr. alcalde di que toda a trámitación municipal está feita e que o que falta é que a
Xunta licite e contrate. En canto ao problema da seca sinala que, tal e como se está
poñendo a cousa, se non muda a situación, como en moitos concellos, poderán existir
problemas, tanto polo incremento da demanda como polo cauce do Ulla.

O Sr. Pallas di que dende o seu grupo comprométense a falar co Conselleiro polo tema
da depuradora, para ver se lle poder dar un empuxón ao tema.

O Sr. alcalde agradéccello.

14.- A Sra Souto di que lle acaban de pasar a todos os grupos un escrito de novas
xeracións sobre o aforro enerxético e o cambio climático. Informa a Sra. Souto que o
Sábado 31 de marzo, ás 8,30, será a hora do planeta e varias cidades galegas
apagarán as luces a esa hora para contribuir simbólicamente a frear o cambio
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climático. Explica que dende as novas xeracións queren continuar a súa labor neste
ámbito e elaboraron para iso un dossier aportando unha serie de medidas de aforro
enerxético que serían factibles de aplicar no concello de Teo. Solicita a Sra. Souto a
participacion de todos, fora xa de partidismos.

O Sr. alcalde sinala que se recolle o dossier e se estudiará.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres horas e corenta e tres
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 4/2012
SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE PLENO MUNICIPAL
- 23 ABRIL DE 2012 –

Na Casa do Concello, a vinte e tres de abril de dous mil doce, 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 urxente correspondente ao día da data, para a que foron
debidamente convocados/as.

ASISTENTES:
Alcalde:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
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 Mónica I. Lado Varela

ORDE DO DÍA
1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RECURSO ESPECIAL EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN CONTRA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS
MUNICIPAIS.
3.- DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS.

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.

Antes de entrar nos asuntos da orde do día, o Sr. alcalde di que lle gostaría sinalar que
nas Comisións informativas houbo unha petición do PP, á que se sumou tamén o
equipo de goberno, relativa á renuncia das asistencias xeradas polo Pleno que se está
a celebrar. Pregunta o Sr. alcalde se hai algunha obxección ao respecto.

Intervén o Sr. Parajó, quen di que él si que ten unha obxección que facer, non tanto
polo cobro das asistencias, senón porque tendo en conta que igual que se cambiou un
Pleno, como consecuencia da folga, podería terse adiantado o ordinario do xoves, para
así non celebrar dous plenos.

O Sr. alcalde sinala que non se pensou pero que se terá en conta noutras ocasións.
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O portavoz do PP, Sr. Guerra, e o portavoz do BNG, Sr. Fernández, amosan a súa
conformidade ao respecto.

De acordo co exposto, os/as concelleiros/as acordan renunciar ao cobro das
asistencias do Pleno extraordinario urxente de 23 de abril de 2012.

O Sr. alcalde sinala que, en todo caso, se alguén quere discrepar, o pode facer por
escrito.

O Sr. alcalde sinala que na Comisión informativa houbo unha petición do grupo
municipal do PP de gardar un minuto de silencio polo recente falecemento de D. Xosé
Luis Pernas, que se debería facer extensivo a D. Xosé Luis Castro, falecido fai uns
meses, ambos concelleiros da Corporación no seu momento.

O Sr. Guerra aclara que a petición do minuto de silencio polo falecemento do Sr.
Pernas non é só por ser do PP, senón por ser membro da Corporación.

O Sr. alcalde aclara que en ámbolos dous casos é por iso.

A continuación gárdase un minuto de silencio polo falecemento de D. Xosé Luis Pernas
e D. Xose Luis Castro.

Rematado o minuto de silencio, pásanse a tratar os asuntos incluídos na orde do día
que figura na convocatoria, que son os seguintes:

1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
O Sr. alcalde explica que o motivo da convocatoria da sesión extraordinaria urxente
que se está a celebrar está relacionado co cumprimento dos prazos legalmente
establecidos, xa que hoxe é o último día do prazo para resolver o recurso interposto
contra a adxudicación do contrato do servizo de alumeado. Remata o Sr. alcalde
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sinalando que é certo que non se valorou o que dixo o Sr. Parajó, de adiantar o pleno
ordinario, e que se terá en conta para outras ocasións.

Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus
membros, acorda ratificar a urxencia da convocatoria.

2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RECURSO ESPECIAL EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN CONTRA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS
MUNICIPAIS.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 19/04/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda,
infraestruturas e servizos básicos de 20/04/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Asunto: Recurso Especial en materia de contratación interposto pola mercantil
MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ S.L., contra a Resolución de 8 de marzo
de 2012 pola que se resolve a adxudicación do contrato de CONSERVACIÓN E
MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS.
Visto o escrito presentado no rexistro xeral do Concello o 29/03/2012 (rex. de entrada
nº 2.447), por MANUEL FERNANDEZ FUENTES, DNI nº 33.251.072-H, na súa
condición de representante legal da mercantil MONTAXES ELÉCTRICOS
FERNÁNDEZ, S.L., CIF B-15817778, no que se formula, con base no disposto nos
artigos 40 e seguintes do Texto Refundido da Lei 30/2007, de contratos do sector
público, Recurso Especial en materia de contratación contra a Resolución de 8 de
marzo de 2012, pola que se adxudica o contrato de servizo de CONSERVACIÓN E
MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS.
Examinado o citado expediente de contratación do que resultan os seguintes

ANTECEDENTES DE FEITO
I. O Pleno da Corporación, na sesión de data 27 de outubro de 2011, aproba o
expediente de contratación do servizo de CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO
ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS, mediante procedemento
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aberto con varios criterios de valoración, suxeito a regulación harmonizada e acorda a
apertura do procedemento de licitación mediante a correspondente publicación do
anuncio no DOUE, BOE, BOP e no perfil do contratante do Concello de Teo, facultando
ao alcalde para realizar todas as actuacións necesarias para a execución do acordo.

II. Na mesma sesión de 27/10/11, o Pleno da Corporación aproba os Pregos de
cláusulas administrativas que rexen o procedemento de contratación, que establece, na
cláusula 7, os seguintes criterios de adxudicación do contrato:
“Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis
vantaxosa atenderase aos seguintes criterios de adxudicación:
Proposición económica: de 0 a 60 puntos.
A valoración realizarase outorgando 60 puntos a oferta mais baixa, valorándose o resto
das ofertas de xeito proporcional.
Memoria descritiva da calidade técnica do servizo: de 0 a 15 puntos.
A valoración deste apartado realizarase tendo en conta a forma en que se desenvolva a
prestación do servizo, tendo en conta os medios materiais e persoais adscritos ao
mesmo, persoal técnico complementario, así como os sistemas de vixíana e control e
organización do servizo.
Melloras: de 0 a 15 puntos.
Neste apartado valoraranse as melloras adicionais ofertadas polos licitadores, sen custo
adicional para a administración, que deberán estar valoradas economicamente. Neste
apartado valoraranse exclusivamente a oferta de redutores, temporizadores ou calquera
outra medida conducente ao aforro enerxético e a oferta de cobertura de servizos
puntuais como a alumeado navideño.
Dispoñibilidade: de 0 a 10 puntos.
Neste apartado valorarase a dispoñibilidade da empresa á hora de prestar o servizo de
asistencia urxente en casos de avarías, valorándose a dispoñibilidade en función da
inmediatez (expresada en horas) coa que serán atendidas as citadas avarías.
A valoración realizarase outorgando 10 puntos a proposición que faga a mellor oferta,
valorándose o resto das ofertas de xeito proporcional.
En caso de empate na puntuación total entre dous ou mais licitadores, dirimirase o
empate a favor da empresa que teña mais porcentaxe de traballadores con
discapacidade, sempre que este non sexa inferior ao 2%.”

A cláusula 6 do citado Prego determina que as proposicións presentaranse en tres
sobres de forma que:
- Sobre A, denominado “Documentación administrativa”, conterá á documentación
administrativa.
- Sobre “B”, denominado “Referencias Técnicas”, conterá a documentación que
permita á Mesa de contratación valorar os criterios de adxudicación distintos do prezo e
demais incorporados no Sobre C.
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Memoria descritiva da calidade técnica do servizo.
Relación de melloras ofertadas, coa valoración económica das mesmas.
Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no seu cadro de persoal cun
número de traballadores con discapacidade funcional, non inferior ao 2%.
- Sobre “C”, denominado “Proposición económica”, conterá a proposición económica e
o documento explicativo da dispoñibilidade da empresa nos casos de avarías.
III. No expediente, que obra nas dependencias municipais, constan os anuncios da
licitación publicados no DOUE, BOE, BOP e no Perfil do contratante do Concello de
Teo, presentando proposicións, dentro do prazo establecido, as seguintes empresas:
SICE (SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.)
MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L.
TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A.
ELECNOR, S.A.
DAVIÑA, S.L.
ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.
IMESAPI, S.A.
CLECE, S.A. (GRUPO ACS)
ATELEX, S.L.
IV. Constituída a Mesa de contratación, na sesión de 27 de xaneiro de 2012, acorda
admitir a todas as empresas licitadoras por considerar que as mesmas tiñan
presentado a totalidade da documentación esixida nos Pregos reguladores do referido
procedemento, e na sesión celebrada o 02/02/2012, procede á apertura dos sobres B
“Referencias Técnicas” e acorda remitir a documentación contida nos mesmos aos
servizos técnicos municipais para a súa valoración
V. A Mesa de Contratación, na sesión de 10/02/2012, da conta da valoración da
documentación contida nos sobres B, de acordo co informe dos servizos técnicos de
08/02/2012, e procede a apertura dos sobres C, “Proposición económica”. Na citada
sesión a Mesa de contratación valora as proposicións presentadas polas empresas
licitadoras, de acordo cos criterios de valoración establecidos no Prego, e procede á
súa clasificación por orde decrecente, quedando establecida da seguinte forma:
1.- ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L. ............................................................ 81,60 puntos
2.- SICE (SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS)......76,75 puntos
3.- ELECNOR, S.A. ......................................................................................... 73,17 puntos
4.- MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L. ........................................ 65,15 puntos
5.- CLECE, S.A. (GRUPO ACS)....................................................................... 64,45 puntos
6.- DAVIÑA, S.L. .............................................................................................. 52,31 puntos
7.- IMESAPI, S.A. ............................................................................................ 28,72 puntos
8.- ATELEX, S.L. ..............................................................................................22,14 puntos
9.- TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A. ........................................................ 20,57 puntos
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Na valoración das ofertas de dispoñibilidade, a Mesa de contratación acorda non
valorar a dispoñibilidade ofertada pola empresa MONTAXES ELÉCTRICOS
FERNÁNDEZ S.L., que ofrece 0 horas como tempo para atender as avarías urxentes,
por considerala de imposible cumprimento.
A Mesa de contratación á vista do resultado obtido polas empresas licitadoras, acorda
propoñer ao órgano de contratación a adxudicación a favor da empresa
ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L. CIF B-15457575, por ser a empresa clasificada en
primeiro lugar.
VI. O Pleno da Corporación, mediante acordo de data 23 de febreiro de 2012, declara
válida a licitación clasificando por orde decrecente as proposicións presentadas polas
empresas licitadoras, de acordo coa clasificación da Mesa de contratación, e require á
empresa ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., CIF B-15457575, por ser a empresa que
fai a oferta economicamente mais vantaxosa, para que, no prazo de dez días hábiles,
contados dende o seguinte a aquel no que reciba a notificación do acordo, presente á
documentación establecida no Prego de cláusulas administrativas.
Na mesma sesión o Pleno acorda facultar ao Alcalde para adxudicar o contrato, de
acordo coa clasificación de ofertas, unha vez que a empresa aporte a documentación
requirida.
VII. Mediante Resolución da Alcaldía de 8 de marzo de 2012 (Res.138/12), unha vez
que a empresa requirida presenta a documentación, adxudícase o contrato de servizo
de CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS
MUNICIPAIS á empresa ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., CIF B-15457575,
Resolución na que consta a puntuación outorgada pola Mesa de contratación na sesión
celebrada en data 10 de febreiro de 2012, e que foi notificada á totalidade das
empresas licitadoras o 12/03/2012, publicándose simultaneamente no perfil do
contratante do Concello de Teo.
VIII. Con data 29/03/2012 ten entrada no rexistro xeral do Concello de Teo (nº de
rexistro 2.447) escrito presentado por MANUEL FERNANDEZ FUENTES, DNI nº
33251072-H, na súa condición de representante legal da mercantil MONTAXES
ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L., CIF B-15817778, no que se formula, con base no
disposto nos artigos 40 e seguintes do Texto Refundido da Lei 30/2007, de contratos
do sector público, Recurso Especial en materia de contratación contra a Resolución de
8 de marzo de 2012, pola que se resolve adxudicar o contrato de servizo de
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS
MUNICIPAIS.
Ao escrito de interposición do Recurso Especial en materia de contratación, presentado
por MANUEL FERNANDEZ FUENTES, non se acompaña a documentación establecida
no apartado 4 do artigo 44 TRLCSP, e non se presenta o xustificante do anuncio
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previo, que, de acordo co apartado e) do citado artigo, que ten caracter obrigatorio e
sen este xustificante non se dará curso ao escrito de interposición do recurso.

IX. Mediante Providencia da alcaldía de data 30/03/2012, solicitase informe de
secretaría e dos servizos técnicos municipais, incorporándose ao expediente os
informes da adxunta a secretaría e do arquitecto municipal de data 02/04/2012.

X. Mediante Resolución da Alcaldía de 02/04/2012 (Res.199/12), requírese ao
interesado para que, no prazo de tres días hábiles, aporte a documentación preceptiva
á que fan referencia os apartados a) e e) do artigo 44.4 do Texto Refundido da Lei de
contratos do sector público, indicándolle que, se non o fixera, teráselle por desistido na
súa petición.
Así mesmo acordase suspender a tramitación do expediente cos efectos previstos no
apartado 5 do artigo 42 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

XI. O 11/04/2012 (rex. de entrada nº 2738) ten entrada no rexistro xeral do Concello un
oficio da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, mediante o
que se achega a documentación presentada o 07/04/2012 no rexistro xeral da citada
Consellería, por Montaxes Eléctricos Fernández S.L., ao amparo do artigo 38 da Lei
30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, e que é a seguinte:
- Nº de entrada 54780 escrito presentado por MANUEL FERNÁNDEZ FUENTES, DNI
33251072-H, en representación da mercantil MONTAXES ELÉCTRICOS
FERNÁNDEZ, S.L., CIF B-15817778, mediante o que solicita que se teña por
subsanado os defectos do escrito no que formula Recurso Especial en materia de
contratación contra a Resolución da Alcaldía de 08/03/2012.
- Nº de entrada 54781 escrito presentado por MANUEL FERNÁNDEZ FUENTES, DNI
33251072-H, en representación da mercantil MONTAXES ELÉCTRICOS
FERNÁNDEZ, S.L., CIF B-15817778, mediante o que solicita que se teña por
ANUNCIADO O RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN contra a
Resolución da alcaldía de 8 de marzo de 2012, que lle foi notificada o 13 de marzo de
2012, pola que se adxudica o contrato de servizo de CONSERVACIÓN E
MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS á
empresa ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., CIF B-15457575.
Á vista do exposto, o escrito de anuncio do Recurso, de data 03/04/2012, é
extemporáneo, de acordo co artigo 44 do TRLCSP, que establece o caracter previo do
anuncio do recurso, no prazo de quince días hábiles contados a partir do seguinte ao
da notificación do acto impugnado.
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XII. Mediante Resolución da Alcaldía de data 11/04/2012 (Res. 211/12) dáse traslado
do Recurso Especia en materia de contratación, interposto contra a resolución pola que
se adxudica o contrato de servizo de CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO
ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS dentro do prazo establecido no
artigo 46.3, en relación co 44.5 do Texto Refundido da Lei de contratos do sector
público, aos restantes interesados, dándolle un prazo de 5 días hábiles para que
formulen as alegacións que estime oportunas.
Durante o citado prazo os demais licitadores non presentaron alegación algunha.

FUNDAMENTOS DE DEREITO
Primeiro.- A lexislación aplicable ven determinada fundamentalmente polas seguintes
disposicións:
Lei 30/2007, de contratos do sector público, modificada pola Lei 34/2010, de 5 de
agosto, na redacción dada polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (en diante
TRLCSP).
Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da
Lei de contratos das administracións públicas.
Segundo.- En virtude do establecido no artigo 40.1 da LCSP, en relación co artigo
16.1.b do TRLCSP, o expediente de contratación do servizo de CONSERVACIÓN E
MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS, está
suxeito a regulación harmonizada e polo tanto a adxudicación do contrato é susceptible
de Recurso Especial en materia de contratación.

Terceiro.- A entidade mercantil MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L., como
empresa licitadora ten lexitimación para interpor o Recurso Especial en materia de
contratación, de acordo co establecido no artigo 42 do TRLCSP.

Cuarto.- A competencia para resolver o Recurso Especial en materia de contratación,
tendo en conta que a Comunidade Autónoma de Galicia non ten creado ningún órgano
independente que teña atribuída esta competencia, correspóndelle ao órgano de
contratación, en aplicación do disposto no artigo 37.4 da Lei 30/2007, de 30 de outubro,
de contratos do sector público, (BOE de 31/10/2007), en relación coa letra b) da
disposición transitoria sétima do TRLCSP.
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No expediente, obxecto do presente Recurso Especial en materia de contratación, o
órgano de contratación é o Pleno da Corporación.

Quinto.- O citado Recurso foi interposto ante o órgano de contratación dentro do prazo
de 15 días hábiles previsto no artigo 44.2 do TRLCSP.
Poren o recorrente non presentou o xustificante de ter dado cumprimento ao
establecido no artigo 44 do TRLCSP, anunciando previamente a presentación do
Recursos Especial en materia de contratación, e polo tanto, en aplicación do apartado
e) do citado artigo 44.4, que establece que sen o xustificante de ter anunciado
previamente á interposición do recurso, con anterioridade á presentación do mesmo,
non se dará curso ao escrito de interposición, xa que se trata dun requisito formal
ineludible, establecido pola Lei 34/2010, de 5 de agosto, que modifica a Lei 30 /2007,
de 30 de outubro, de contratos do sector público.
En apoio desta previsión expresa contida na propia LCSP, a Circular 3/2010 da
Abogacía do Estado emitida a respecto de determinadas cuestións relacionadas coa
Lei 34/2010, de 5 de agosto, de modificación, entre outras, da Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público, establece, no seu apartado A.5 que “si bien es
cierto que, tanto el anuncio de interposición del recurso como su interposición, deben
realizarse en el mismo plazo, el de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado, es posible
distinguir entre uno y otro, aunque el margen temporal entre el anuncio en cuestión y la
interposición del recurso sea el mínimo. La necesidad de diferenciar claramente uno y
otro y de que exista, en todo caso, ese anuncio previo de recurso se pone de
manifiesto en el apartado 4 del citado artículo 314 que obliga en todo caso al recurrente
a acompañar al escrito de interposición del recurso el justificante de haber dado
cumplimiento a lo establecido en el apartado 1 de este artículo. Sin este justificante no
se dará curso alguno al escrito de interposición aunque su omisión podrá subsanarse
de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente –letra e-. Es decir, aunque
tenga que cumplimentarse esta exigencia en el mismo plazo que el establecido para la
interposición del recurso, el anuncio previo en cuestión, que ha de formalizarse
mediante escrito especificando el acto del procedimiento de contratación que vaya a
ser objeto del recurso, es obligatorio, debiendo justificarse haber dado cumplimiento a
esa exigencia al presentar el escrito de interposición del recurso, pues, de lo contrario,
no se dará curso al mismo, anque se trate de una omisión subsanable de acuerdo con
el artículo 314.5 de la Ley”.
Polo exposto, este órgano considera que ao non ter cumprimentado o recorrente a
obriga imposta polo artigo 44.4 do TRLCS no prazo legal previsto para elo, non cabe
dar curso e, en consecuencia, admitir a trámite o Recurso Especial en materia de
contratación presentado mediante escrito de data 29 de marzo de 2012.

Sexto.- Sen prexuízo do exposto no apartado anterior, e tendo en conta as
consecuencias que de cara á tramitación do Recurso presentado se determinan no
mesmo, co fin de aportar unha maior clarificación ao recorrente respectos das
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alegacións formuladas no escrito de data 29 de marzo de 2012, considerase oportuno
efectuar as seguinte consideración:
1) No Prego de cláusulas administrativas que rexen o contrato establécense como
criterios de valoración da documentación contida nos sobres B dous apartados:
Memoria descritiva da calidade técnica do servizo: de 0 a 15 puntos.
A valoración deste apartado realizarase tendo en conta a forma en que se desenvolva
a prestación do servizo, tendo en conta os medios materiais e persoais adscritos ao
mesmo, persoal técnico complementario, así como os sistemas de vixianza e control e
organización do servizo.
Melloras: de 0 a 15 puntos.
Neste apartado valoraranse as melloras adicionais ofertadas polos licitadores, sen
custo adicional para a administración, que deberán estar valoradas economicamente.
Neste apartado valoraranse exclusivamente a oferta de redutores, temporizadores ou
calquera outra medida conducente ao aforro enerxético e a oferta de cobertura de
servizos puntuais como a alumeado navideño.
Nestes apartados a empresa recorrente, MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ,
S.L., obtén unha puntuación de10 puntos na calidade técnica do servizo e 9 puntos no
apartado de melloras, un total de 19 puntos, dun máximo de 30, e a empresa
adxudicataria, ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., obtén 7 puntos na calidade técnica
do servizo e 11 puntos no apartado de melloras, un total de 18 puntos.
O recorrente no seu escrito de interposición do recurso mostra a disconformidade co
método de valoración utilizado e coa puntuación obtida no apartado de Melloras, e
realiza un desenvolvemento das melloras ofertadas no seu día, que son as que se
incorporan a continuación, sen ter en conta que se trata de conceptos que entran
dentro da discrecionalidade, en función das características do obxecto do contrato, que
esixen unha valoración técnica dos criterios establecidos no Prego dentro do sobre B,
“Referencias Técnicas, sempre que non exista arbitrariedade. Neste sentido existen
reiteradas sentenzas do Tribunal Supremo que así o corroboran.

MELLORAS OFERTADAS POLA EMPRESA MONTAXES ELÉCTRICOS
FERNÁNDEZ, S.L
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Na valoración das melloras tivéronse en conta solo as que son concretas e efectivas,
rexeitándose as estimacións comprometidas a futuros estudios mediante organismos
de Control autorizados ( OCAS), Auditorias etc...; suxeitas a unha previa inversión, que
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non se poden imputar á Administración Contratante, tal como establece o Prego “Neste
apartado valoraranse as melloras adicionais ofertadas polos licitadores, sen
custo adicional para a administración...”. Tampouco se valoraron as melloras que
non teñen relación directa co obxecto do contrato, (camión grúa, poda de árbores,
limpeza de canalóns, colocación de pancartas que promocionen eventos,..) que oferta
o recorrente.
De acordo co exposto hai empresas licitadoras que obtiveron 0 puntos na valoración
das melloras, por entender que as melloras propostas non se axustaban ao Prego, xa
que non ofertaban melloras concretas que redundasen na mellora do servizo.

2) O Prego de cláusulas administrativas que rexen o contrato establécense como
criterios de valoración da documentación contida nos sobres C dous apartados:
Proposición económica: de 0 a 60 puntos.
A valoración realizarase outorgando 60 puntos a oferta mais baixa, valorándose o resto
das ofertas de xeito proporcional.
Dispoñibilidade: de 0 a 10 puntos.
Neste apartado valorarase a dispoñibilidade da empresa á hora de prestar o servizo de
asistencia urxente en casos de avarías, valorándose a dispoñibilidade en función da
inmediatez (expresada en horas) coa que serán atendidas as citadas avarías.
A valoración realizarase outorgando 10 puntos a proposición que faga a mellor oferta,
valorándose o resto das ofertas de xeito proporcional.
Na valoración da oferta económica, realizada pola Mesa de contratación, a empresa
recorrente, MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L. obtén 46,15 puntos e a
empresa adxudicataria, ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., obtén 60 puntos.
No apartado de dispoñibilidade a empresa recorrente, MONTAXES ELÉCTRICOS
FERNÁNDEZ, S.L. obtén 0 puntos, por considerar a Mesa de contratación que a oferta
realizada pola citada empresa era de imposible cumprimento xa que se comprometía a
prestar o servizo de asistencia urxente, en caso de avarías, en 0 horas, e a empresa
adxudicataria, ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., obtén 3,60 puntos dun máximo de 10
puntos.
A recorrente alega que se sente discriminada ao non valorarlle a dispoñibilidade xa que
considera que hai que ter en conta o domicilio social da empresa, que está situado
dentro do concello de Teo, e entende que a interpretación da Mesa de contratación é
arbitraría, o certo é que, en boa lóxica, a Mesa de contratación non podía senón valorar
con cero puntos tal oferta horaria, pois resulta a todas luces evidente o seu imposible
cumprimento. Outra cousa sería que a citada empresa ofertase a súa dispoñibilidade
en minutos, circunstancia que si podería ser valorada pola Mesa de contratación.
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A mesa de contratación na súa proposta, e o órgano de contratación no acordo de
23/02/2012, no que declara válida a licitación, entenden que a oferta de dispoñibilidade
realizada pola recorrente é irreal, Razón pola que non se valora.
Non obstante, aínda que se lle outorgara a máxima puntuación á empresa recorrente
neste apartado, (10 puntos) a puntuación total obtida por MONTAXES ELÉCTRICOS
FERNÁNDEZ, sería de 75,15 puntos, mentres que a puntuación total da empresa
adxudicataria, ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., é de 81.60 puntos.
Á vista do exposto e en aplicación do establecido na disposición adicional segunda, en
relación cos artigos 40 e seguintes do Texto Refundido da Lei de contratos do sector
público, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Inadmitir o Recurso Especial en materia de contratación formulado por
MANUEL FERNANDEZ FUENTES, DNI nº 33251072-H, na súa condición de
representante legal da mercantil MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L., CIF
B-15817778, mediante escrito presentado con data de 29/03/2012 (rex. de entrada nº
2.447), ao non anunciar previamente a interposición do recurso tal como establece o
artigo 44 do TRLCSP.
Segundo.- Levantar a suspensión da tramitación do expediente de contratación,
prevista no artigo 45 do TRLCSP, precedendo á formalización do contrato coa empresa
adxudicataria ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., CIF B-15457575, dentro do prazo de
5 días seguintes ao da notificación, facultando ao alcalde para dar cumprimento ao
presente acordo.
Terceiro.- Dar publicidade ao presente acordo a través do perfil do contratante do
concello de Teo, e notificarllo a todos os interesados, facéndolle saber que o mesmo
pon fin á vía administrativa e contra el solo procede a interposición de recurso
contencioso administrativo, ante o órgano xudicial competente, no prazo de dous
meses a contar dende o día seguinte ao da súa notificación.
Teo, 19 de abril de 2012
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

O Sr. alcalde explica que se propón a inadmisión do recurso, por razóns puramente
formais, sen perxuízo de entrar no fondo do asunto en base aos informes incorporados
ao expediente. Salienta que coa proposta se trata de garantir o interes xeral do
concello e remata explicando que o outro día na Comisión informativa xa se falou longo
e tendido das diferentes situacións que se poderían dar.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
refírese á sesión plenaria celebrada o 23 de febreiro e da lectura a unha parte da acta
da citada sesión nos termos seguintes: o Sr. Parajó “pregunta se hai presentado algún
recurso en relación co asunto que se está tratando.

Respóndelle o Sr. alcalde que non lle consta que se presentara ningún recurso, pero
que o prazo para interpoñelo empeza dende que se notifique o acordo.

O Sr. Parajó di que se vai abster neste asunto porque á empresa que viña prestando o
servizo non se lle valorou a dispoñibilidade nin algunha das melloras que ofertou,
cando se trata dunha empresa que estaba traballando para o concello”.

Sinala o Sr. Parajó que son precisamente estes dous temas os que xurden agora no
recurso. Di o Sr. Parajó que procedeu á lectura dos informes e que na proposta se di
que o recurrente non presentou a documentación que determina o art. 44.4, que non
presentou o xustificante do anuncio previo e que sen este xustificante non se podar dar
curso ao tema. Sinala o Sr. Parajó que dita documentación presentouse na Xunta de
Galicia porque en Teo era festivo.

O Sr. alcalde sinala que o Sr. Parajó fala de cousas diferentes, porque o recurso sí que
foi presentado en prazo.

Di o Sr. Parajó que se o licitador pon que atenderá as avarías en cero horas, como era
o único do concello, habería que, non darlle ningún privilexio, perí sí mirar polo
emprego do concello, podéndose entender que esa referencia a cero significaba
“inmediatamente”. Opina o Sr. Parajó que se trata dun atropello e que debe ser
revisada a puntuación para que en igualdade de condicións o Sr. Fernández poida
acceder a levar o servizo.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que ela non se plantexa a
legalidade do procedemento, pero que sí ten dúbidas, non pola forma, senón polas
valoracións que se inclúen na resolución, porque se trata de conceptos nos que entra a
discrecionalidade, razón pola cal se vai a abster.
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que se trata dun tema complexo, no
que aos concelleiros se lles require un posicionamento ante unha cuestión xurídica,
regulada, engadindo que non ten nada máis que dicir.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que existiu unha mesa de contratación, á
que el asistiu, e que lle pareceu totalmente transparente, porén se o Sr. Fernández
insiste en que non se valoraron ben as melloras nin o tema do tempo, dende o PP
queren darlle a oportunidade de que se defenda.

O Sr. alcalde refírese ao proceso e explica que a mesa fixo unha proposta, que foi
ratificada polo Pleno, cunha única abstención. Lembra o Sr. alcalde que na propia
mesa falouse do tempo de reacción ante as avarías e das melloras e que todo isto se
atopa xustificado nos informes, polo que o proceso non xenera ningún tipo de dúbida.
Explica o Sr. alcalde que o tema do tempo de reacción foi longamente debatido na
mesa de contratación, porén ese punto tampouco alteraría o adxudicatario, polo que
non ten cabida o que demanda o Sr. Parajó, agás que alguén pense que os traballos
técnicos non son axeitados. Salienta o Sr. alcalde que xa na Comisión informativa se
explicou a transitoriedade da situación ao non crearse pola Xunta de Galicia o órgano
que tería que resolver este tipo de recursos. Explica que a desestimación do recurso
daría lugar á paralización do proceso de contratación. Remata o Sr. alcalde reiterando
que se propón a inadmisión, por existir un defecto de forma, pero que tamén se entra
no fondo, todo elo sen perxuízo da posibilidade de que o empresario poida ir á via
contencioso-administrativa.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que está claro que pode existir un contencioso tanto por parte da empresa que agora
recurre como por parte da empresa adxudicataria. O Sr. Parajó opina que en igualdade
de condicións sempre se dixo que habería que mirar polos veciños de Teo e que non
se fixo.

A

portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o

portavoz do PP, Sr. Guerra, sinalan que non teñen nada máis que dicir.
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O Sr. alcalde aclara que unha cousa son as adxudicacións directas, a través das cales
o equipo de goberno intenta potenciar o tecido empresarial de Teo, e outra moi distinta
un concurso público, no que non hai posibilidade de priorizar a ninguén, tratándose
polo tanto de procedementos diferentes.

Non habendo máis intervencións e sometido o asunto a votación, prodúcese o seguinte
resultado:
- Votos a favor – 7 concelleiros non adscritos
- Votos en contra – 6 PP e 1 grupo mixto (IN-TEO)
- Abstencións – 2 BNG e 1 grupo mixto (PSdeG-PSOE)

Producíndose un resultado de empate, sométese o asunto novamente a votación,
obténdose o seguinte resultado:
- Votos a favor – 7 concelleiros non adscritos
- Votos en contra – 6 PP e 1 grupo mixto (IN-TEO)
- Abstencións – 2 BNG e 1 grupo mixto (PSdeG-PSOE)

Persistindo o empate, decide o voto de calidade do Presidente, polo que a o
Pleno da Corporación, acorda:
Primeiro.- Inadmitir o Recurso Especial en materia de contratación formulado por
MANUEL FERNANDEZ FUENTES, DNI nº 33251072-H, na súa condición de
representante legal da mercantil MONTAXES ELÉCTRICOS FERNÁNDEZ, S.L.,
CIF B-15817778, mediante escrito presentado con data de 29/03/2012 (rex. de
entrada nº 2.447), ao non anunciar previamente a interposición do recurso tal
como establece o artigo 44 do TRLCSP.

Segundo.- Levantar a suspensión da tramitación do expediente de contratación,
prevista no artigo 45 do TRLCSP, precedendo á formalización do contrato coa
empresa adxudicataria ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L., CIF B-15457575, dentro
do prazo de 5 días seguintes ao da notificación, facultando ao alcalde para dar
cumprimento ao presente acordo.
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Terceiro.- Dar publicidade ao presente acordo a través do perfil do contratante do
concello de Teo, e notificarllo a todos os interesados, facéndolle saber que o
mesmo pon fin á vía administrativa e contra el solo procede a interposición de
recurso contencioso administrativo, ante o órgano xudicial competente, no prazo
de dous meses a contar dende o día seguinte ao da súa notificación.

3.- DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS.
O Sr. alcalde da conta da nova composición das Comisións informativas, segundo o
documento incorporado ao expediente, nos termos que se recollen a continuación,
sinalando que está a disposición de todos os membros da Corporación, para a súa
consulta se así o desecan.

“ASUNTO: COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS
En virtude do acordado polo Pleno da Corporación, na sesión de 30 de marzo de 2012,
e vistos os escritos presentados polo grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego
de 12 de abril de 2012 (rex. entrada nº 2.759), e polos “concelleiros que integran o
equipo de goberno” de 19/04/2012 (rex. entrada nº 3.049), 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. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. Xurxo Francos Liñares
Suplente: D.ª María Carmen Álvarez Garea
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D. José Manuel Guerra Calvelo
Suplente: D. José Albino Vázquez Pallas
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
Suplente: D. José Antonio Patiño Amboage
D. Manuel Anxo Fernández Baz
Suplente: D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
Suplente: D. F. Manuel Parajó Liñares

2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, PATRIMONIO, NORMALIZACIÓN
LINGUÍSTICA E MOCIDADE.
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
Dª María do Carme Hermida Gulías
Suplente: D. Ángel Manuel Rey Martínez
D. Xurxo Francos Liñares
Suplente: D.ª María Carmen Álvarez Garea
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.ª Carmen Diéguez González
Suplente: D. Manuel Anxo Fernández Baz
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:
D. Martiño Noriega Sánchez
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Concelleiros/as:
D. Ángel Manuel Rey Martínez
Suplente: Dª María do Carme Hermida Gulías
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. José Manuel Guerra Calvelo
Suplente: D. José Antonio Patiño Amboage
D. José Albino Vázquez Pallas
Suplente: D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. Manuel Anxo Fernández Baz
Suplente: D.ª Carmen Diéguez González
D. F. Manuel Parajó Liñares
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia

4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN E DEPORTE.
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D.ª María Carmén Álvarez Garea
Suplente: D. Xurxo Francos Liñares
D. Ángel Manuel Rey Martínez
Suplente: Dª María do Carme Hermida Gulías
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.ª Carmen Diéguez González
Suplente: D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. F. Manuel Parajó Liñares
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
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5.- COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE.
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
Suplente: D. Rafael Carlos Sisto Edreira
D.ª María Carmén Álvarez Garea
Suplente: D. Xurxo Francos Liñares
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.ª Carmen Diéguez González
Suplente: D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. F. Manuel Parajó Liñares
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia

6.- COMISIÓN INFORMATIVA DE TRANSPORTES, TURISMO, EMPREGO E
PARTICIPACIÓN VECIÑAL.
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Ángel Manuel Rey Martínez
Suplente: Dª María do Carme Hermida Gulías
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
Suplente: D. Rafael Carlos Sisto Edreira
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. Manuel Anxo Fernández Baz
Suplente: D.ª Carmen Diéguez González
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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:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
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. Manuel Anxo Fernández Baz
Suplente: D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
Suplente: D. F. Manuel Parajó Liñares
En Teo, a 19 de abril de 2012
O alcalde

Martiño Noriega Sánchez”
E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte 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 5/2012
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 26 ABRIL DE 2012 –

Na Casa do Concello, a vinte e seis de abril de dous mil doce, 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 Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
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 Mónica I. Lado Varela

ORDE DO DÍA:
1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 182/12 Á 236/12).
2.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DO CUMPRIMENTO
DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS 1º TRIMESTRE 2012.
3.- COMPARECENCIA

DIANTE

DO

PLENO

DO

CONCELLEIRO

DE

TRANSPORTES, TURISMO, EMPREGO E DEPORTES. D. ANXO REY MARTÍNEZ.
4.- DITAME DA MOCIÓN DO CONCELEIRO D. RAFAEL SISTO EDREIRA SOBRE A
ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NOS CENTROS ESCOLARES
DO CONCELLO.
5.- DITAME

DA

MOCIÓN

DO

GRUPO

MUNICIPAL

DO

BNG

SOBRE

O

MANTEMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CONCESIÓN DE PRÓRROGA DO
CONTRATO DA OBRA DENOMINADA “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN

PARA

LA

CONSTRUCCIÓN

DE

UNA

PISCINA

MUNICIPAL

DO

SOBRE

CUBIERTA”.
7.- DITAME

DA

MOCIÓN

DO

GRUPO

MUNICIPAL

PP

A

COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO CONCELLEIRO DE URBANISMO,
VIVENDA, INFRAESTRUCTURAS E SEGURIDADE CIDADÁ, D. RAFAEL SISTO
EDREIRA.
8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A MODIFICACIÓN DA
ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS.
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9.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO (PsdeG-PSOE) DE
REDUCCIÓN NAS DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS, NO RÉXIME ECONÓMICO DE
ASISTENCIAS E NAS ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS.
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 dez 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:

1.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 182/12 Á 236/12).
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 26 de marzo ata o 22 de
abril de 2012, que comprenden os números 182 ao 236, 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 DE INTERVENCIÓN DO CUMPRIMENTO
DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS 1º TRIMESTRE 2012.
O Sr. alcalde da conta do informe conxunto de Tesourería e Intervención, de
13/04/2012, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no
primeiro trimestre de 2012, 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.-

COMPARECENCIA

DIANTE

DO

PLENO

DO

CONCELLEIRO

DE

TRANSPORTES, TURISMO, EMPREGO E DEPORTES. D. ANXO REY MARTÍNEZ.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de transportes, turismo, emprego e
deportes, D. Angel Manuel Rey Martínez.
O Sr. Rey explica que a súa comparecencia responde á petición feita a estes efectos
pola concelleira do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.
Sendo as vinte horas e doce minutos, entran no Salón de Plenos as concelleiras do PP,
D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón e D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís

O Sr. Rey da conta de que, simultáneamente a súa comparecencia vaise proxectar un
power point que poder ser visionado por todos/as os/as concelleiros. Explica o Sr. Rey
que a Sra. Lemus na súa moción recolle a cifra de 1.576 parados a data de 29 de
febreiro, o que supón un incremento do paro do 14 % dende a chegada ao goberno, fai
oito meses. Opina o Sr. Rey que dita cifra xustificaría unha comparecencia se Teo fora
unha excepción e se non se deran unha serie de circunstancias que dan lugar a que o
paro se dispare en todos lados, engadindo que en todo caso é unha boa ocasión para
falar do tema. Explica que o primeiro a considerar e analizar e se o que está ocorrendo
ocorre so en Teo e ver qué ocorre na contorna e no resto do Estado. Sinala o Sr. Rey
que en primeiro lugar hai que fixar un período de comparación, engadindo que o
escollido pola Sra. Lemus, maio do ano pasado, non lle gusta porque podería
interpretarse no senso de que dende a chegada do actual goberno en Teo se
incrementou o paro, polo que se vai a retrotaer ao ano 2008, que é cando comezaron
as circunstancias que condicionaron a situación actual. Sinala que dende o mes de
maio de 2011 ata marzo do 2012 o paro aumentou en 280 persoas, ata un total de
1.608 parados, o que supón un incremento do 21,08 %, tratándose polo tanto dunha
suba escandalosa, porén o importante é ver se so ocorreu en Teo. Refírese o Sr. Rey
ao concello de Boqueixón e sinala que no mesmo o paro incrementouse nun 28,04 %,
en Trazo un 22,27 % €, en Oroso un 21,81 %, etc. Explica que á vista do exposto a
primeira conclusión é que o que ocorre en Teo está ocorrendo en todo a contorna
engadindo que as cifras teñen moito que ver coa condición de concellos periurbanos,
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cunha característica común, relativa á existencia de pobocación xoven e poboación de
parellas que buscan vivenda máis barata, o que implica unha precariedade laboral
maior. Di o Sr. Rey que tamén se trata de poboacións novas con menor poder
adquisitivo o que implica traballos como a construcción ou sector servizos onde existiu
un importante impacto como consecuencia da situación que se está a vivir. Opina o Sr.
Rey que o que está pasando ten moito que ver coa crise do ano 2008. O paro en Teo
subiu en torno a un 89% dende xaneiro do 2008, incrementándose en Ames unha
porcentaxe similar, en Boqueixón un 92,72%, en Brión un 80% e en Oroso un 105,98%.
Salienta o Sr. Rey que se trata de cifras que obrigan a falar do paro como algo serio
que está a acontecer ao redor e que ten que ter unha causa. Tratándose dos menores
de 25 anos as cifras son en Teo un pouco mellores en relación co resto dos concellos
da Comarca. Salienta o Sr. Rey que o paro está a producirse polo tanto por igual en
todas as partes, con características semellantes e sen diferenzas de cores políticas.
Sinala que a Sra. Lemus di que sería interesante coñecer a estrutura do paro en Teo e
refírese a este aspecto sinalando que no ámbito da agricultura o paro ascende en Teo
a un 0,73%, fronte ao 1,37% da comarca, no sector industria, a porcentaxe ascende en
Teo a 11,66% e a 9,58% no resto da Comarca, na construcción, onde ascende a un
22% en Teo fronte ao 15,26 % da Comarca. Salienta o Sr. Rey que nos cálculos tamén
se teñen en conta concellos como Vedra e Boqueixón, que son fundamentalmente
agrícolas e explica que no sector da construcción a situación ven dada polas
consecuencias da burbulla inmobiliaria e medidas posteriores. Refírese o Sr. Rey ao
sector servizos sinalando que nese caso a porcentaxe ascende a un 52 % no caso de
Teo e a un 62,8 % na Comarca, así como a aqueles que se atopan no paro e sen
emprego anterior que ascende en Teo a un 9,77 % fronte a un 11,52 % da Comarca.
Explica o Sr. Rey que por sexos non existen diferenzas tendo un 45 % nas mulleres e
un 48 % nos homes, sendo similares as cifras na Comarca. Conclúe o Sr. Rey que se
trata dun problema que non se manifesta en Teo de xeito diferente ao resto do país.
Explica que a decembro de 2007 o paro en Galiza ascendía a 7,64 % ascendo en
decembro de 2011 a 16,75 %. Tratáse dunha subida escandalosa en catro anos,
incrementándose tamén en Teo un 88 % e no Estado, no que no ano 2007 ascendía a
un 8,30 % fronte a un 21,50% en decembro de 2011. Pregúntase o Sr. Rey porque se
destrúe o emprego e explica que o ritmo de destrución e dun 200% por enriba da media
na Unión Europea. Sinala que é certo que en España tales cifras foron debidas ao
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problema da burbulla inmobiliaria, porén tamén foi importante no sector servizos. Opina
o Sr. Rey que a situación nos leva a unha contración da demanda interna e nos coloca
nun escenario preocupante de onde resultará dificil sair, engadindo que iso está dando
lugar a un hábito de “non gastar”. Explica o Sr. Rey que ao mesmo tempo se asiste a
unha mal chamada “reforma laboral”. Sinala que dende que esta se aprobou, os ERES
incrementáronse nun 72 % e o paro nun 74 %, e non so iso porque segundo os
orzamentos do Estado o que se vai a gastar en obras minorou un 24% o que vai dar
lugar a máis paro. En Galicia as Administracións Públicas, van a minorar o gasto nun
27,19% o que implica máis paro. Pregúntase o Sr. Rey como se crea o emprego e se é
posible crealo en Teo. Considera que a resposta a esta última pregunta é negativa,
porque o emprego se crea so a partir de crecementos sostibles do PIB entre o 1,5 % e
o 2 %. Di que nos atopamos nunha situación de recesión económica que se manterá
durante os próximos 24 meses, tal e como sinala a Funcas, discrepando un pouco o
BBVA que di que no ano 2013 pode haber un pequeno crecemento. Considera o Sr.
Rey que ante esta situación se van a seguir pechando comercios inexorablemente, van
a seguir minorando os investimentos nas Administracións Públicas dun 6,6 % no 2012
a un 7,2% no 2013, a taxa de desemprego prevista para o 2012 é de 24,5 % e de 26,3
% no 2013. O servizo de estudos do Banco de Bilbao ten previsto que no ano 2012
vanse destruir 730.000 postos de traballo, polo tanto serían 2.000 diarios. Salienta o Sr.
Rey que estas son as cifras que se manexan actualmente e pregunta que se pode
facer en Teo. Sinala que se intentaron cousas coma por exemplo o plan zapatero, que
dou lugar á creación de 278.000 empregos, porén haberá que ver qué tipo de
empregos, xa que o 90% tiñan unha duración inferior a tres meses, tratándose polo
tanto dun despilfarro absoluto. Pregunta o Sr. Rey como se debe enfocar en Teo este
problema, engadindo que non se pode ser tan iluso como para pensar que dende Teo
se pode incidir nestas cifras, polo que procede apoiarse no que hai, como as
ferramentas de información e apoio. Explica o Sr. Rey que existe un servizo de
orientación laboral e unha axente de desenvolvemento local. Refírese tamén ao Grupo
de Desenvolvemento Local Terras de Compostela, no que sinala que Teo ten a
posibilidade de participar acompañando aos empresarios coas subvencións. Di o Sr.
Rey que tamén existe a posibilidade de utilizar as novas canles de información de cara
á xente en paro, podéndose tamén deseñar outras accións con outras Administracións
Públicas ou outras organizacións, como o citado GDR. Sinala que existe un campo
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máis de actuación que son as subvencións e refírese tamén ás accións de carácter
transversal encamiñadas á formación, de carácter asistencial, etc. Sinala que existe
tamén o servizo de orientación laboral e explica que se creou no ano 2008 e que está
destinado a facilitar os instrumentos que permitan a adaptación curricular, facendo un
seguemento personalizado de todas as persoas e actuacións levadas a cabo. Dende
maio de 2011 concertáronse 619 entrevista, das que 457 se celebraron, desistindo as
demais. Salienta que neste período iniciaronse 19 programas de itinerarios
personalizados de inserción laboral dos que 8 culminaron cun contrato laboral,
seguíndose 11 programas temporais de protección por desemprego e inserción dos
cales 3 tres remataron en contrato. En canto á axencia de desenvolvemento local
explica o Sr. Rey que realiza unha actuación de intermediación laboral, realizándose
neste período máis de 200 actuacións en xestión da bolsa de emprego, analise de
potencialidades e debilidades dos demandantes de emprego, captación, recollida e
elaboración de curriculums, etc. Outra liña de actuación é a atención de consultas,
sendo atendidas máis de 500 neste período, fundamentalmente sobre lexislación e
dereitos laborais, axudas ao desemprego, recursos dispoñibles, oferta formativa e
emprego no estranxeiro, etc. A terceira liña de actuación da axencia de
desenvolvemento é a de asesoramento a empresas e emprendedores en relación con
subvencións, elaboración dun plan económico-financeiro e plan de empresa, liñas de
financiación, trámites coas diferentes Administracións Públicas, etc. Refírese o Sr. Rey
á participación en organismo supramunicipais de dinamización económica, coma o
GDR, no que sinala que Teo participa dende o principio. Explica que este grupo
administra fondos FEDER, que neste período leváronse a cabo dous proxectos en Teo
que supuxeron un investimento de un pouco máis de 95.000 € e que estes proxectos
crearon sete postos de traballo, engadindo que se trata de cifras avergoñantes se se
poñen en relación coas cifras anteriores. Tratándose da información explica o Sr. Rey
que se xestionou un perfil de faceebook que atende a 1.200 usuarios con información
de cursos, ofertas, etc. Salienta que un campo máis no que se pode actuar é a
formación. Sinala que neste ámbito existe un problema xa que hai unha rede que
serviría para dar clases, que son as escolas unitarias, pero cando se pretenden
convertir en centros formativos non valen. Explica o Sr. Rey que levan anos intentando
homologar un centro e non se conseguiu. Sinala o que outro problema son as escolas
obradoiro que en Teo nunca se conceden. Di o Sr. Rey que onde poden se esforzan en
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facer algo, xestionándose nos últimos meses un curso de preparación das probas de
graduado en ESO para adultos, organizándose tamén un seminario, en maio de 2011,
sobre a motivación para emprender, no que participaron persoas fundamentalmente
xóvenes. Igualmente en colaboración co sindicato labrego galego fixéronse unhas
xornadas cunha importante aceptación. Salienta o Sr. Rey que nunha situación de crise
nun concello como Teo, se lles ocorreu que unha forma de paliar as consecuencias do
desemprego era plantexar unha volta ao campo. O sindicato plantexou un cursillo de
iniciación á agricultura, cunha participación máxima de 30 persoas e estase
demandando un segundo módulo. Explica o Sr. Rey que das 30 persoas 4 están
producindo, unha das cales estaba nunha situación de risco de exclusión social. Tamén
en colaboración co sindicato se organizou unha xornada de consumo responsable,
porén como choveu no San Martiño non se puido facer, engadindo que estes cursos de
agricultura “sana” vanse potenciar. Explica o Sr. Rey que se atopa en tramitación,
pendente de confirmación pola Comunidade Autónoma, un curso de camareira de piso
e recepción de establecementos hosteleiros e que hai pedida unha subvención á
Deputación dunha infraestrutura para a creación dun mercado de proximidades, para
que a volta á agricultura, como complemento, permita comercializar productos.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
opina que a intervención do Sr. Rey foi unha paliza e espera que a do Sr. Sisto non
sexa así, xa que, como di o refrán, “o falar non ten cancelas”. Di o Sr. Parajó que se se
ten que meter no tema do desemprego tería que rebatirlle ao Sr. Rey moitas cousas
das cousas que dixo, pero considera que as cifras aburren e que o que interesa é a
xestión e as cifras en Teo, xa que o que preocupa é o que ocorre en Teo e o que hai
que facer. Opina que un equipo de goberno sí pode facer algo e di que se vai a dirixir a
este porque son os seus membros os que deben pensar que facer para crear emprego
e deben pensar que facer cos recursos dos que se dispoñen, que son poucos, para que
a xente veña a traballar a Teo. Di o Sr. Parajó que unha compañeira de Teo, que
agora é concelleira noutro concello,

falou o outro día na radio da creación dun

supermercado no polígono da Sionlla, que vai supor 20 empregos e que querían que
foran de Santiago, e non falaba de Teo, de Ames, ou de Funcas, falaba de Santiago,
porque querían meter a traballar a xente de Santiago. Di o Sr. Parajó que iso é o que
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hai que facer en Teo e que os polígonos sí que crean emprego, como se pode
constatar ao ver canta xente traballa no polígono de Milladoiro. Considera o Sr. Parajó
que esa é unha das cousas que hai que mirar de axilizar porque sí crea emprego.
Outro problema é que por parte do concello cando se contratan empresas, o 60% son
de fora, como ocorreu co alumeado, polo tanto os empregos non se crean en Teo.
Opina o Sr. Parajó que hai moito que facer no tema do emprego, porque ata o de agora
non se fixo nada e hai que empezar a facelo.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen agradece a disposición do Sr.
Rey. Di a Sra. Lemus que non vai a entrar en cuestión de críticas coa política de
emprego co goberno porque aos que están en paro iso lles importa poco, engadindo
que só propondra medidas para ver se dando ideas se pode facer algo. Lembra a Sra.
Lemus que o Sr. Parajó falaba de polígonos e que o principal problema é o coste das
infraestructuras. Sinala a Sra. Lemus que no DOGA da semana pasada saiu publicado
o tema das axudas para a creación de infraestruturas e que se podería mirar.
Tratándose da aula mentor sinala que funciona bastante ben noutros concellos nos que
se está orientando para dar cursos, polo que se podería mirar.

O Sr. Rey sinala que hai o problema das aulas.

A Sra. Lemus di que habera que ver se se pode presionar para levar a cabo a
homologación. Opina a Sra. Lemus que debería colaborarse non so co sindicato
labrego galego, porque hai máis. A concelleira do grupo mixto salienta que cando o Sr.
Rey fala do “concello da Sra. Lemus” non debe esquecer que ese concello é Teo, aínda
que Oroso sexa o concello onde traballa, porque a confusión non é agradable.
Pregunta a Sra. Lemus pola subvención da Diputación para a creación dun mercado de
proximidade e pregunta que tipo de infraestrutura se querría crear para este tipo de
actividade.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que estas comparecencias son
oportunidades para lucirse, engadindo que parece que se ia a acabar dando propostas
dende Teo para sair da situación. Pregunta o Sr. Fernández que ideas ten o equipo de
goberno en relación coa creación dun viveiro de empresas para fomentar o emprego.
-9-

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

Intervén o Sr. Gesto quen di que dende o seu grupo non van a facer demagoxia. Opina
que é certo que os medios son limitados porén no pleno de novembro dende o seu
grupo se propuxo un plan estratéxico. Considera o Sr. Gesto que calquera medida é
positiva. Refírese o Sr. Gesto á creación dun viveiro de empresas sinalando que non
sería neceario abrir un edificio, existindo además institucións, como a Cámara de
Comercio que poderían colaborar. Refírese o Sr. Gesto ás axudas da Cámara de
Comercio e á necesidade de facer unha aposta por empresas de Teo. Considera o Sr.
Gesto que se pode chegar a crear cincocentos postos de traballo e sinala que cunha
pequena reforma se poderían habilitar as escolas para un viveiro de empresas coa
axuda tanto da Consellería de Industria como da Cámara de Comercio. Opina o Sr.
Gesto que o seminarioa de iniación á agricultura é unha idea moi interesante. En canto
ao turismo considera o Sr. Gesto que a proximidade a Santiago non se está
aproveitando. En canto á formación refírese o Sr. Gesto ás “políticas activas de
emprego” sinalando que as que se fan non teñen nada de políticas activas. Considera
que teñen que ser máis innovadoras e que cando se fala de formacion se pode falar de
idiomas. Opina o Sr. Gesto que hai que motivar para o emprendemento porque fai falla
motivalo, engadindo que dende o seu grupo botan en falla que se axilicen as licenzas
aos novos negocios. Di o Sr. Gesto que o temas das infraestruturas do que falaba a
Sra. Lemus lle parece ben e que botan en falla un liderazdo do equipo de goberno en
relación coa asociacionismo. Remata o Sr. Gesto preguntando en qué situación está o
tema da xestión para a posta en marcha da piscina e qué xestións se están facendo.

Intervén o concelleiro Sr. Rey quen agradece a todos os concelleiros o tono
constructivo empregado. Tratándose da intervención do Sr. Parajó di que este
concelleiro referiuse a un tema dun supermercado e sinala que en Teo tamén se
prioriza a contratación local. En canto á intervención da Sra. Lemus e o dito por esta
concelleira de que se bota de menos a colaboracion con outros sindicatos, sinala o Sr.
Rey que existe certa fluidez co sindicato labrego galego porén tal colaboración non é
excluinte, sendo incluso que onte mesmo recibiu no seu despacho aos representantes
doutros sindicatos. Tratándose da intervención do Sr. Fernández o Sr. Rey di lamentar
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o tono da súa conferencia, xa que non é o lugar, e que so pretendía situar o tema na
súa xusta medida. Tratándose do viveiro de empresas di o Sr. Rey que houbo unha
entrevista con D. Manuel Borras, e que non chegou a profundizarse nesta tema, porque
eles estaban máis preocupados por outros, aínda que se trata dunha vía que se pode
voltar a rescatar. Tratándose do Sr. Gesto di o Sr. Rey que, polo que se refire ás
escolas unitarias, hai que ter en conta que os viveiros precisan dunha superficie de 12
a 15 metros cadrados polo que dificilmente valen as escolas. Explica que teñen que ter
unha sala común de reunións, unha de visitas e unha recepción, polo que resulta dificil
que sirvan aquelas. Sinala o Sr. Rey que se pode considerar no proxecto do parque
empresarial. Tratándose da asociación de comerciantes di o Sr. Rey que sí que se
involucrou, especialmente el, xa que de feito a asociación creouse a inicitiva súa.
Salienta que non funcionou nin funcionara aínda que haberá que insistir porque o
asociacionismo é fundamental sobre todo para dirixirse ás Administracións Públicas.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que so quere pedir ao equipo de goberno que á vista de como está a oposición, que se
abra e que non sexa a oposición a que lle teña que esixir que veña un concelleiro a un
pleno, senón que se negocie primeiro porque a oposición tamén ten iniciativas.

Interveñen a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e o portavoz do BNG, Sr.
Fernández, quenes amosan a súa conformidade co dito polo Sr. Parajó.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Gesto, quen di que, tratándose da Cámara de
Comercio, imaxina que virían cunha proposta pechada, porén dende o concello se
pode ser máis creativo. Remata o Sr. Gesto sinalando que tratándose do
asociacionismo de comerciantes lles consta o dito polo Sr. Rey, pero consideran que
haberá que seguir insistindo, para facilitar a unión.

4.- DITAME DA MOCIÓN DO CONCELEIRO D. RAFAEL SISTO EDREIRA SOBRE A
ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NOS CENTROS ESCOLARES
DO CONCELLO.
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O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de educación, D.ª María Carmen Álvarez
Garea.

A Sra. Álvarez da conta da moción de 19/04/2012 (rex. entrada nº 3.061) que se recolle
a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de educación e
deporte de 23/04/2012.

“MOCIÓN PARA A ELIMINACIÓN DE BARRREIRAS
ARQUITECTÓNICAS NOS CENTROS ESCOLARES DO
CONCELLO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1º) O artigo 49 da Constitución encoméndalles aos poderes públicos a realización dunha
política de previsión, tratamento, rehabilitación e integración dos diminuídos físicos,
psíquicos e sensoriais, aos que lles prestarán a atención específica que requiran e aos que
ampararán especialmente para a consecución dos dereitos que a Constitución lles outorga
a tódolos cidadáns.
O artigo 4.2 do Estatuto de autonomía atribúelles aos poderes públicos de Galicia a
promoción das condicións para que a igualdade dos individuos e dos grupos en que se
integran sexan reais e efectivas, removendo os obstáculos que impidan ou dificulten a súa
plenitude.
A Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social dos minusválidos, márcase como
obxectivo a mellora da calidade de vida de toda a poboación, e especialmente das persoas
con mobilidade reducida ou calquera outra limitación, para o que as administracións
públicas, no ámbito das súas competencias, aprobarán as normas urbanísticas e
arquitectónicas básicas que conteñan as condicións ás que se deben axustar os proxectos,
o catálogo de edificios no que serán aplicables e o procedemento de autorización, control e
sanción, co fin de que resulten accesibles:

•

Artigo 54.1: A construción, ampliación e reforma dos edificios de propiedade pública
ou privada, destinados a un uso que implique a concorrencia de público, así como a
planificación e urbanización das vías públicas, parques e xardíns de iguais
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características, efectuarase de forma tal que resulten accesibles e utilizables aos
minusválidos.
•

Artigo 55.1: As instalacións, edificios, rúas, parques e xardíns existentes e cuxa vida
útil sexa aínda considerable, serán adaptados gradualmente, de acordo coa orde de
prioridades que regulamentariamente sexa determinada, ás regras e condicións
previstas nas normas urbanísticas e arquitectónicas básicas a que se refire o artigo
anterior.

A Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na
Comunidade Autónoma de Galicia recolle como un dos maiores retos da sociedade
actual a eliminación das barreiras urbanísticas e da edificación en cidades e edificios.
Deste xeito, o artigo 1º.a) marca como obxecto da Lei Garantirlles ás persoas con
mobilidade reducida ou calquera outra limitación a accesibilidade e utilización do contorno
urbano, de edificios, medios de transporte e sistemas de comunicación sensorial.
2º) A calidade do sistema educativo pasa necesariamente por novos retos para os que os
centros educativos non foron deseñados no seu día, e máis tendo en conta que os Centros
de Educación Infantil e Primaria (CEIP) do noso concello foron construídos hai máis de
trinta anos. Para acometer esa necesaria eliminación de barreiras arquitectónicas na
edificación (BAED), cómpre facer referencia á distribución de competencias educativas: a
lexislación actual marca que as mesmas repártense entre o Estado, as Comunidades
Autónomas e as corporacións locais. Esta normativa esixe aos concellos a conservación e
mantemento dos centros públicos de educación infantil e primaria da súa titularidade (artigo
25.2.n da Lei 7/85 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local; disposición
adicional 15.2 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación) e ás Comunidades
Autónomas a elaboración, aprobación e execución de proxectos de reforma, equipamento,
ampliación e mellora dos mesmos.
Este reparto de competencias entre os distintos niveis implica

necesariamente

a

coordinación e o entendemento entre administracións para garantir uns centros públicos
con instalacións adaptadas aos usos educativos de calidade.
Compre destacar o esforzo asumido polo noso concello neste ámbito, levando a cabo
actuacións que exceden, con moito, as obrigas marcadas pola lei. Sinalar que as
actuacións acometidas nos anos 2010 e 2011 polo concello, ben a través de fondos
propios, do Fondo estatal de inversión local ou do Fondo estatal de emprego e sostibilidade
local, supuxeron o investimento de 501.979,47 euros empregados no arranxo da escola de
Casalonga así como na reforma e instalación de parques infantís escolares e na
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consolidación, mantemento e reforma nos colexios de Calo, A Ramallosa, Os Tilos e CRA.
Así mesmo foron eliminadas con fondos propios as barreiras arquitectónicas do colexio de
Os Tilos, construíndo ramplas de entrada e adaptando o aseo para persoas con minusvalía
nunha das plantas do centro.
3º) A escolarización de alumnado con dificultades motoras nos colexios do noso concello,
que se prevé cada vez máis numerosa debido sobre todo á ubicación en Teo do centro de
rehabilitación da Fundación Foltra, fai necesaria a adaptación dos mesmos, eliminando as
barreiras arquitectónicas coas que contan.

Por todo isto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte
ACORDO
Instar á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a que, no ámbito das súas
competencias, acometa no CEIP Igrexa-Calo e no CEIP A Ramallosa, as obras de reforma
necesarias para a progresiva adaptación dos espazos e a eliminación de barreiras
arquitectónicas tanto nos accesos ao interior dos edificios coma na comunicación
horizontal, a mobilidade vertical e os aseos.
Rafael Sisto Edreira”

A Sra. Álvarez explica que recentemente adaptáronse os baños dos Tilos con fondos
propios. Salienta esta concelleira que o tema da adaptación sempre é necesario, porén
actualmente hai que ter en conta a casuística existente no concello motivada polo
centro Foltra, que fai imprescindible abordar o tema.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
estar de acordo coa moción.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa o seu apoio á moción,
engadindo que agradecería que esta proposta tamén se fixera para os propios locais
do concello.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que dende o seu grupo teñen un
firme compromiso na eliminación de barreiras, polo que van a apoiar a moción e
calquera iniciativa nese senso. Remata o Sr. Fernández sinalando que dende o BNG
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queren que o goberno municipal se comprometa a seguir traballando na eliminación de
barreiras en edificios públicos.

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

A Sra. Leborán salienta que existen moitas leis sobre o tema porén moitas veces se
fixeron para non cumprirse. Explica que a vida diaria dunha presoa con discapacidade
precisa o punto de inflexión que fai Foltra polo que ao tema, aínda que duro, hai que
darlle a benvida. Di a Sra. Leborán que as persoas con discapacidade foron sempre
persoas sen sexo, porque hai servizos para homes, para mulleres a un para persoas
con discapacidade. Opina que cando se fagan reformas hai que ter en conta que se se
fai un para homes adaptado e un para mulleres adaptado non fai falla un terceiro.
Sinala a Sra. Leborán que a proposta lle parece ben, engadindo que sería importante
que os accesos aos centros e aos entornos non tiveran barreiras. Remata a Sra.
Leborán sinalando que tamén sería importante que non houbera barreiras nos
autobuses.

A Sra. Álvarez agradece as aportacións de todos, especialmente ás da Sra. Leborán,
ao ser moi explícita. Opina a Sra. Álvarez que resulta importante incidir no esforzo do
concello máis alá das súas competencias, como se demostra nos máis de cinco mil
euros destinados a investimentos neste ámbito do que se está a falar.

Aberta a segunda quenda de intervencións, os concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó e
Sra. Lemus, e o portavoz do BNG, Sr. Fernández, din que non teñen nada máis que
engadir.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, quen di que para calquera tipo de proxecto
ou aportación, hai que te en conta que COGAMI ten un departamento de colaboración
co que se pode contar.
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos seus membros (7 concelleiros non adscritos, 6 PP, 2 BNG e 2
grupo mixto), acorda instar á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a que,
no ámbito das súas competencias, acometa no CEIP Igrexa-Calo e no CEIP A
Ramallosa, as obras de reforma necesarias para a progresiva adaptación dos
espazos e a eliminación de barreiras arquitectónicas tanto nos accesos ao
interior dos edificios coma na comunicación horizontal, a mobilidade vertical e os
aseos.

5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O
MANTEMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz.

O Sr. Fernández da conta da moción de 11/04/2012 (rex. entrada nº 2.760, de
12/04/2012) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de benestar social e igualdade de 23/04/2012.
“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARME DÍEGUEZ GONZÁLEZ, concelleiros do grupo
municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presentan esta MOCIÓN PARA O
MANTEMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, para o seu debate e aprobación polo Pleno da
Corporación Municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O goberno do PP na Xunta de Galiza acaba de publicar o decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se
regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. No mesmo estabelécese que o Servizo de
Axuda no Fogar é un servizo social comunitario básico de carácter público que debe ser garantido polos
concellos. Tamén regula o financiamento do conxunto dos servizos sociais comunitarios e concretamente
no que se refire aos gastos derivados da prestación do Servizo de Axuda no Fogar Básico soamente
financiará ás corporacións locais de 20.000 ou máis habitantes, onde só financiará ao traballador/a social.
Deste xeito, a inmensa maioría dos concellos galegos, que son os que contan con menos de 20.000
habitantes, van a ser excluídos das axudas que até o de agora viñan recibindo da administración galega.
As axudas da Xunta aos servizos sociais comunitarios xa foron recortadas os anos 2010 e 2011,
especialmente no que se refire ao Servizo de Axuda no Fogar. O Plan de 2011 dispoñía de preto de 24
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millóns de euros para as prestacións sociais básicas, servizos sociais comunitarios e plan de
desenvolvemento xitano, e o goberno do PP os recortou en 2,4 millóns de euros
Para este ano 2012, o plan concertado quedou na metade, en 12,4 millóns de euros. As partidas do
programa de servizos sociais comunitarios foron eliminadas e o plan de desenvolvemento xitano ten unha
partida simbólica de pouco máis de 100.000 euros.
O decreto publicado vén a corroborar que o goberno do PP na Xunta de Galiza se desentende por
completo dos servizos sociais comunitarios nos concellos de menos de 20.000 habitantes, en especial do
Servizo de Axuda no Fogar Básico, o que obrigará no mellor dos casos aos concellos a financiar estes
servizos e aos usuarios e usuarias a pagar máis nas súas aportacións como copago, ou no peor dos
casos a que os servizos desaparezan e só se manteñan para as persoas dependentes coa prestación
asignada no seu Plan Individual de Atención.
O propio decreto estabelece que as Deputacións terán que prestar axuda económica e técnica aos
concellos de menos de 20.000 habitantes. Non obstante, non as obriga con cantidades nin porcentaxes.
En cambio obriga aos concellos. a aumentar o 20% para os concellos de menos de 20.000 habitantes, o
25% para os de 20.000 até 60.000 e o 33% para os de 60.000 ou máis habitantes.
Compre salientar que o Servizo de Axuda no Fogar Básico ou de libre concorrencia é ao que teñen que
recorrer as persoas con problemas de desestruturación familiar, casos de enfermidade aguda tras alta
hospitalaria, persoas en situación de dependencia aínda non valoradas, persoas en situación de
dependencia valorada e con dereito pero que non teñen o acceso ao Servizo de Axuda no Fogar ou outra
prestación asignada (por estar en lista de espera que hoxe en Galiza supera as 27.000 persoas).
O que se pretende con este decreto é trasladarlle aos concellos unha competencia, facer unha
descentralización administrativa, pero sen financiamento, onde a Xunta de Galiza abdica das súas
competencias para impoñerlle aos Concellos que poñan a disposición da Xunta as dependencias
municipais, asumindo todos os custes, a xestión de todos os sistemas informáticos e as horas de traballo
do persoal do Concello, para facerse cargo do Servizo de Axuda no Fogar Básico.
A Xunta de Galiza debe asumir as súas competencias e garantir uns servizos sociais comunitarios acorde
coas necesidades da poboación. E garantir e xestionar un servizo público básico que debe chegar en
igualdade de calidade e dereitos a todos os galegos e galegas independentemente do concello onde
vivan, como acontece coa sanidade e co ensino.
Se non se fai así as consecuencias van a ser moi graves. En primeiro lugar para as persoas usuarias do
servizo, en segundo lugar para as xa depauperadas arcas municipais e para os traballadores e
traballadoras que realizan este servizo xa que perderán o seu emprego, pasando a incrementar a alta taxa
de desemprego existente.
O mesmo decreto tamén estabelece unha nova regulación da participación económica das persoas
usuarias no custe do Servizo de Axuda no Fogar que incrementa de xeito substancial en case todos os
tramos de renda o copago a realizar. Incrementos grandes para as persoas que teñen recoñecidas as
prestacións por dependencia e aínda moito maiores para as que sen ter recoñecida as prestación están en
grave situación de risco ou vulnerabilidade.
O goberno do PP na Xunta de Galiza ten a obriga de garantir o funcionamento do Sistema Galego de
Servizos Sociais e con este decreto lesiona gravemente os dereitos das persoas e pon en grave risco o
sistema de servizos sociais.
Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
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ACORDO
Instar á Xunta de Galiza a
a) Manter o financiamento dos gastos derivados da prestación do Servizo de Axuda no Fogar
Básico ás corporacións locais de menos de 20.000 habitantes, así como asegurar un
financiamento equivalente ao de anos anteriores aos concellos de máis de 20.000 habitantes.
b) Contribuír economicamente ao mantemento da totalidade dos servizos sociais comunitarios dos
concellos.
c) Non incrementar a participación económica das persoas usuarias no custe do Servizo de Axuda
no Fogar.
d) Derrogar o decreto e negociar outro no marco da FEGAMP.”

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que cree que o que recolle a moción non é exactamente a realidade, porque o que fai a
Xunta é obrigar á Deputación a que cubra os gastos do persoal e que os manteña
como o ata o de agora, polo tanto o que recolle a moción non é real.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa o seu apoio á moción.
Explica que o novo Decreto implica menos recursos, maiores obrigas para as entidades
locais e maior participación no coste por usuario. Considera a Sra. Lemus que houbo
falta de transparencia porque se van a publicar as transferencias un ano despois, a
diferenza doutras Comunidades Autónomas onde se publicou antes. Remata a Sra.
Lemus pedindo que, nestes temas, coma noutros moitos que se sufren todos os días
cos Decretos impostos, se teña un pouco máis en conta a situación dos concellos e das
Deputacións e que non se deixen fora do sistema a persoas que están incluídas dentro
dos servizos sociais.

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

A Sra. Souto sinala que no seu grupo non están totalmente de acordo cos termos da
moción, aínda que sí están totalmente de acordo en que non se pode eliminar o SAF.
Di a Sra. Souto que hai que entender que a Xunta non elimina o SAF. Explica que
existen dúas vías, unha o SAF, cuberta independentemente do número de habitantes,
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e unha segunda onde sí se diferencia entre concellos de máis ou menos de 20.000
habitantes, de xeito que os de máis, estarían cubertos, e os de menos poderían
compartir os servizos con outros concellos ou, poñendo a Xunta en funcionamento a
Lei do 97, se establece a necesidade de que se cubra pola Deputación. Salienta a Sra.
Souto que polo tanto non se deixan desvalidados aos concellos de menos de 20.000
habitantes. Considera a Sra. Souto que dende o PP o que queren é instar á Deputación
da Coruña para que cumpra a LALGA e a Ley de servizos sociais, debéndose tamén
ver se é conveniente compartir os servizos con outros concellos.

Intervén o concelleiro, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar, quen sinala que o Decreto
99/2012, de 12 de maio, non é técnicamente un mal Decreto, porén o problema está en
que lle meten a coletilla do financiamento, e iso supón un desmatelamento do plan
concertado. Salienta o Sr. Iglesias que a concelleira do PP di que non existe
diminución, porén segundo o artigo 47.2 b) do Decreto di que se renovará cada
anualidade a correspondente aos gastos derivados da prestación do servizo de axuda
no fogar, na súa modalidade de prestación básica, “polas corporacións locais de 20.000
ou máis habitantes” sen que á Deputación se lle de unha obriga de financiamento
senón que existe unha obriga xeneralista de colaboración. Opina o Sr. Iglesias que non
existe forma de obrigar e non existe unha sistema de financiamento alternativo, senón
que a Xunta di que deixa de asumir o financiamento duns servizos que se veñen
prestadon dende xaneiro. Explica o Sr. Iglesias que tratándose do persoal no ano 2010
lle corresponderon a Teo 7.500 € pola educadora e 12.600 para a auxiliar
administrativa porén no ano 2012 lle corresponderá cero. Opina o Sr. Iglesias que o
SAF é a punta do iceberg de todo isto, engadindo que no ano 2011 a Xunta aportou
4.000 €, dun total de 70.000 €, e este ano nin eso. Explica o Sr. Iglesias que o Decreto
vai a implicar que moitos concellos teñan dificultades para asumilo, engadindo que
proximamente se pedirá o apoio dunha declaración máis ampla, non so en relación á
axuda no fogar, xa que en Teo no ámbito do Plan concertado vai a ter unha baixada de
máis de 90.000 € dos fondos do citado plan.
Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que de nada vale que o Decreto sexa
técnicamente pefecto se castiga aos usuarios do SAF, e non so a estes senón tamén a
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todos os servizos sociais. Opina o Sr. Fernández que se o PP insta a Xunta a que
continúe financiando o SAF é porque non o vai a facer, polo que hai que derrogar este
Decreto e negociar outro coa colaboración da Fegamp.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o Sr. Iglesias dicía que os orzamentos da Deputación os fai a Deputación, porén no
programa se di que “os programas de cooperación económica das entidades locais que
elaboren as Diputacións Provincias nesta materia, calquera que sexa a súa
denominación, serán postos, ante da súa aprobación, en coñecemento do órgano
superior da Xunta de Galicia competente en materia de servizos sociais”, polo que
pode ser que a Diputación diga unha cousa a e Xunta diga outra. Salienta o Sr. Parajó
que todos están a favor da Lei de dependencia, de que o transporte sexa gratuito, etc,
porén está claro que moita xente precisa dependencia e habera que preguntarse de
onde veñen os cartos. Di o Sr. Parajó que está de acordo en que se cubran todos os
postos de dependencia. A Xunta di que os de menos de 20.000 van a estar financiados
pola Xunta e pola Deputación. Remata o Sr. Parajó sinalando que todo o mundo quere
máis pero que fan falla cartos.

Interveñen a

concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e o portavoz do BNG, Sr.

Fernández, e di que non teñen máis que engadir.

Interven a concelleira do PP, Sra. Souto, e di que eles solicitan o mantemento dos
servizos, e que quizáis haberá que pensar en unir forzas, xa que todos queren que o
servizo se leve a cabo e que ninguén que o preciso quede sen el.

O concelleiro Sr. Iglesias sinala que non vai a explicar o funcionamento da Lei de
dependencia, porque non ten nada que ver con tema a tratar. Opina que simplemente
fai falla leer o artigo. Reitera que o Decreto é técnicamente bo e aclara que o di porque
o pensa. Salienta que se publica o 30 de marzo, cando xa existiron tres meses de
gastos, ao transcorrer 3 meses do exercicio orzamentario, e modificar os orzamentos
entrado o cuarto trimestre é bastante difícil. Considera o Sr. Iglesias que a Xunta de
Galicia incumple a regulación do financiamento que fai, xa que a Xunta prevee que no
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cuarto mes tería que estar feita a transferencia e o concello aínda descoñece as
actividades.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 concelleiros non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSdeGPSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda instar á Xunta
de Galiza a:
a) Manter o financiamento dos gastos derivados da prestación do Servizo de
Axuda no Fogar Básico ás corporacións locais de menos de 20.000 habitantes,
así como asegurar un financiamento equivalente ao de anos anteriores aos
concellos de máis de 20.000 habitantes.
b) Contribuír economicamente ao mantemento da totalidade dos servizos sociais
comunitarios dos concellos.
c) Non incrementar a participación económica das persoas usuarias no custe do
Servizo de Axuda no Fogar.
d) Derrogar o decreto e negociar outro no marco da FEGAMP.

Sendo as vinte e dúas horas ten un lugar un receso na celebración da sesión, que se
reanuda ás vinte dúas horas e dez minutos, momento no que se incorporan á sesión
todos/as os/as concelleiros/as da Corporación.

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CONCESIÓN DE PRÓRROGA DO
CONTRATO DA OBRA DENOMINADA “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN

PARA

LA

CONSTRUCCIÓN

DE

UNA

PISCINA

MUNICIPAL

CUBIERTA”.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e
seguridade cidadá, D. Rafael C. Sisto Edreira.
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O Sr. Sisto da conta da proposta de 13/04/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda,
infraestruturas e servizos básicos de 23/04/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o escrito rexistrado de entrada o 03/04/2012 (nº 2.552), presentado por Dª.
Mónica Rodríguez Ordóñez, DNI nº 79.324.406-P, en representación da empresa
MANUEL RODRIGUEZ LEMA, S.L., CIF B- 15071822, adxudicataria da obra
denominada “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA.
TEO”, mediante o que solicita que se amplíe en tres meses o prazo de execución.

Visto o contrato de obra, formalizado o 02/09/2011 coa empresa MANUEL
RODRIGUEZ LEMA, S.L., para a execución da obra denominada “PROYECTO
REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, no que se establece o prazo
de execución en 210 días naturais (7 meses), asinándose a acta de replanteo da obra o
17/09/2011.

Visto o convenio de colaboración asinado coa Deputación Provincial da Coruña, para o
financiamento desta obra, que ten vixencia ata o 30/11/2012, no que se establece que
as obras deberán estar rematadas un mes antes desa data.

Considerando que no informe emitido polo arquitecto municipal, D. Alberto Iglesias
Fungueiriño, director das obras, con data 10/04/2012, ponse de manifesto que o retraso
na execución da obra non é imputable á empresa adxudicataria, e dá a conformidade á
concesión da prorroga solicitada.

Considerando que, de acordo coa disposición adicional segunda da Lei de contratos do
sector público, o órgano de contratación é o Pleno da Corporación, xa que o importe
das obras supera o 10% dos recursos ordinarios do orzamento municipal.
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En virtude do exposto e de acordo co establecido nas cláusulas 32 e 33 do Prego de
cláusulas administrativas que rexen a contratación, en relación cos artigos 196 e 197
da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público

Proponse ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Conceder prorroga do contrato da obra denominada “PROYECTO
REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, ampliando o prazo de
execución das obras en tres meses (90 días naturais), de acordo coa solicitude da
empresa adxudicataria
Segundo.- Notificar o presente acordo ao interesado, citándoo para a formalización da
prorroga en documento administrativo.
Terceiro.- Dar traslado do acordo ao director de obra e a intervención aos efectos
oportunos.
Cuarto.- Facultar ao alcalde para dar cumprimento ao presente acordo e sinatura do
documento de formalización da prorroga”.

O Sr. Sisto explica que se trata dunha proposta meramente técnica que afecta á piscina
que como infraestructura básica é desexada por todos. Salienta que a proposta de
funcionamento en setembro continua en pe, xa que é posible que en xuño estea
rematada, comezándose en maio a perfilar o sistema de xestión. Salienta o Sr. Sisto
que as obras van a bo ritmo.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
sinala que se leva cinco anos co tema da piscina e que case que se vai a xubilar e non
a van a estrear. Espera o Sr. Parajó que desta vaia para diante.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que lle gostaría facer unha
pregunta en relación cun tema dun modificado do que falou o Sr. Sisto na Comisión
informativa. Pregunta a Sra. Lemus se ese modificado, motivado polo xenerador, vai a
incrementar o prazo de financiación das obras.

O Sr. Sisto resposta que non.
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que quere transmitir a decepción
dos veciños polo retraso das obras, engadindo que calquera noticia sempre lles fai
pensar no peor. Di o Sr. Fernández que cabe esperar que este retraso so sexa por
estes meses, engadindo que o citado retraso se pode aproveitar para avanzar no
modelo que se vai a seguir.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e anuncia o apoio do seu grupo. Pide o Sr.
Guerra que se lles informe da evolución das obras.

O Sr. Sisto di que a modificación non implicará ningún retraso e as obras non van a
parar, engadindo que o proceso do tema de xestión tamén vai a seguir o seu ritmo.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
pregunta se a fuga que existía, co arranxo, ten todas as garantías.

O Sr. Sisto resposta afirmativamente.

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o
portavoz do PP, Sr. Guerra, sinalan que non teñen nada máis que dicir.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos seus membros (7 concelleiros non adscritos, 6 PP, 2 BNG e 2
grupo mixto), acorda:
Primeiro.- Conceder prorroga do contrato da obra denominada “PROYECTO
REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, ampliando o prazo de
execución das obras en tres meses (90 días naturais), de acordo coa solicitude
da empresa adxudicataria.
Segundo.- Notificar o presente acordo ao interesado, citándoo para a
formalización da prorroga en documento administrativo.
Terceiro.- Dar traslado do acordo ao director de obra e a intervención aos efectos
oportunos.
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Cuarto.- Facultar ao alcalde para dar cumprimento ao presente.

7.-

DITAME

DA

MOCIÓN

DO

GRUPO

MUNICIPAL

DO

PP

SOBRE

A

COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO CONCELLEIRO DE URBANISMO,
VIVENDA, INFRAESTRUCTURAS E SEGURIDADE CIDADÁ, D. RAFAEL SISTO
EDREIRA.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José Manuel Guerra Calvelo.

O Sr. Guerra sinala que vai intervir o concelleiro do PP, D. Eloy Gesto Beiroa.

O Sr. Gesto da conta da moción do PP de 13/04/2012 (rex. entrada nº 2.940, de
14/04/2012) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 23/04/2012.

“JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular
de Teo, o amparo do establecido no artigo 105 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e para exercitar a función de
control e fiscalización dos Órganos de Goberno, pode solicitar, e así o fai, presenza do
concelleiro:
D. RAFAEL SISTO EDREIRA
E para iso, solicitamos a inclusión do seguente asunto na orde do día do próximo Pleno
Municipal:
ACORDO SOBRE A COMPARECENCIA DO CONCELLEIRO D. RAFAEL CARLOS
SIXTO EDREIRA, CONCELLEIRO DELEGADO DA AREA DE URBANISMO, CO
OBJETO DE EXPLICAR O PLENO DE TODOLAS XESTIÓNS REALIZADAS
RELATIVAS O POLIGONO INDUSTRIAL DA RAMALLOSA E RESPOSTAR AS
PREGUNTAS QUE SE FORMULEN SOBRE A SÚA ACTUACIÓN.
En Teo, a 13 de Abril de 2012.
Asinado. José Manuel Guerra Calvelo
Voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Teo”
O Sr. Gesto explica que na Comisión Informativa falouse de incrementar o obxecto da
comparecencia, porén ao final consideran que se trata dun tema importante como para
que a comparecencia verse unicamente sobre iso.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, a
concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e o portavoz do BNG, Sr. Fernández, amosan
a conformidade dos seus respectivos grupos coa proposta.

O Sr. alcalde sinala que, tal e como aconteceu ata o de agora, o equipo de goberno
non se opuxo a ningunha comparecencia.

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 (7 concelleiros non adscritos, 6 PP, 2 BNG e 2
grupo mixto), acorda que no vindeiro Pleno compareza o concelleiro D. Rafael
Carlos Sisto Edreira, concelleiro delegado da area de urbanismo, co obxeto de
explicar todalas xestións realizadas relativas o poligono industrial da Ramallosa
e respostar as preguntas que se formulen sobre a súa actuación.

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A MODIFICACIÓN DA
ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e
seguridade cidadá, D. Rafael Sisto Edreira.

O Sr. Sisto da conta da proposta de de 18/04/2012 que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 23/04/2012.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo,
Considerando a existencia dunha Ordenanza Fiscal reguladora da taxa expedición de
licenzas urbanísticas, vixente neste Concello dende finais de 2004.
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Considerando a necesidade de adaptar o cadro de tarifas á nova realidade económica,
tendo en conta que os custes de xestión dalgúns expedientes se viñeron
incrementando sen implicar a correspondente alteración nas cotas tributarias.
PROPOÑO á Comisión Informativa competente por razón da materia, dictamine
favorablemente a 1ª Modificacion da Ordenanza Fiscal da Taxa por taxa expedición de
licenzas urbanísticas, someténdose a información pública de conformidade có disposto
nos artigos 15 e seguintes do RDL 2/2004, TRLFL, por prazo de 30 días para
reclamacións e suxestións.
De presentarse reclamacións, se someterá a aprobación definitiva polo Pleno da
Corporación. De non presentarse, se elevará a definitivo o texto ate entón provisional.
Contra citada modificación da Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso
contencioso-administrativo”.

O Sr. Sisto explica que tanto no debate do orzamento como do plan de saneamento e
do plan de axuste se falou deste asunto que ten como finalidade regularizar o tema da
taxa. Salienta que a idea da modificación non é tanto incrementar a recadación senón
axustar o traballo que dan as cousas ao seu coste, xa que por exemplo tratándose
dunha licenza de obra menor, coma un muro, costa 60 € e se paga o mesmo pola
edificación dunha casa de 120 metros cadrados, pasando unha casa de 100 metros
cadrados a pagar 300€, ocorrendo o mesmo nas licenzas de segregación, que dan
moito traballo aos servizos técnicos. Aclara o Sr. Sisto que a modificación afecta tamén
aos carteis publicitarios, cuxo coste diminúe de 125 € a 75 €, e aos tanques e depósitos
de almacenamento gas, completándose así as previsións dos orzamentos.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que cando se falou da moción do BNG se falaba de onde quitar os cartos para pagar o
transporte, a dependencia, etc. Sinala que aquí non existen aportacións dos usuarios,
senón que unicamente se incrementa a taxa como ven facendo o goberno durante os
cinco anos que leva gobernando. Opina o Sr. Parajó que hai cousas que se poden
subir e que o das segregacións lle parece barato, porque xenera unha plusvalía
elevada, porén pasar de 60€ a 300 € lle parece unha barbaridade. Opina o Sr. Parajó
que o de rebaixar os carteis é o de menos e que non merece a pena cando se
xestionan 20 ao ano, porén o incremento sí que é importante. Pregunta o Sr. Parajó
porque non se lle di aos veciños que ocurre cando se quere facer un garaje, con un
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muro feito e se obriga a tirar o muro. Opina que esas cousas son as que hai que
solucionar.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa a súa sorpresa. Di que
cando se falou de incrementar as taxas e o comprobou é certo que a das segregacións
lle pareceu que estaba baixa, porén se pasa de 120 a 600 €. Sinala a Sra. Lemus que
se fala da plusvalía das parcelas resultantes, e en ocasións as segregacións son para
herdanzas. Sinala que unha cousa é modificar coherentemente e outra incrementar un
cen por cen. Lembra a Sra. Lemus que o Sr. Sisto dixo que no caso da taxa non é un
tema de recadación, senón que se trata de cubrir os costes e os costes este ano son
de 58.000 € e co incremento se vai a cubrir o 98 por cento e cando se incremente a
actividade urbanística vai a superar o custo. Di a Sra. Lemus que segundo o Texto
Refundido da Lei reguladora das facendas locais non se pode superar o coste polo que
sí que se vai a facer unha mera labor recadatoria. Salienta a Sra. Lemus que non se
trata dunha mera actualización, porque se sube do 300 ao 400 por cento, tratándose
polo tanto de recadar non de cubrir costes. Salienta a Sra. Lemus que non se pode
xustificar calquera cousa de calquera forma.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen amosa a disconformidade do seu
grupo habida conta do contexto actual.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia a negativa do seu grupo como
consecuencia da situación actual.

O Sr. Sisto di estar asombrado e non etende como están aprobados os orzamentos e
cando se excutan hai problemas. Considera que os argumentos esgrimidos son pobres
e di que o Sr. Parajó fala de que se tira un muro, cando él foi o que redactou o Plan
Xeral.

O Sr. Parajó dille ao Sr. Sisto que o pechou él.

O Sr. Sisto di que cando eles chegaron, a tramitación muncipal xa estaba pechada.
Sinala que non sabe se se pretende que do conxunto da Comarca o concello de Teo
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sobrebiva pedindo na porta da catedral, engadindo que en Santiago se cobra un 2,5 do
coste da construcción, en concepto de ICIO, cando en Teo se estaban pensando en
subir ao 0,25 por cen. Dirixíndoxe á Sra. Lemus, o Sr. Sisto dille que entende que
cando un técnico valora o traballo que fai o fará por algo. Salienta que se se trata de
facer unha valoración de castigo, porque o equipo de goberno está en minoría, debería
dicirse claramente.

O Sr. alcalde di que lle gostaría facer dúas anotacións. Sinala en primeiro lugar que o
que se propón e unha medida do plan de saneamento que foi aprobado pola
Corporación. En segundo lugar sinala que o concello de Teo é o concello da comarca
que menos presión fiscal ten. Aclara que é certo que se partiu de cero, porque existían
moitos servizo que non se cobraban, pero nos concellos do entorno págase moito máis.
Explica o Sr. alcalde que por exemplo cando o servizo de traida de auga é deficitario,
as diferenzas sufráganse con fondos propios, en ocasións de inxustamente porque
quizáis o paga quen non ten o servizo.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que cando se somete unha asunto ao Pleno non será coa obriga de que a oposición
ten que aprobalo. Considera que se houbese algunha reunión coa oposición ao mellor
salería, pero que o equipo de goberno o solta e se non se aproba se enfadan. Opina
que está claro que hai taxas cuxo incremento é unha auténtica barbaridade e que o dos
300 € das segregacións se pode minorar e pode ir para diante. Remata o Sr. Parajó
preguntando cantas taxas se levan aprobando co equipo de goberno.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que entende que en ocasións
hai que defender a postura de cada un. Lembra que o plan de axuste o aprobou o
equipo de goberno e veu motivado polas datos económicos derivados dunha xestión
desastrosa. Considera que non é unha valoración de castigo e que o castigo para os
veciños é a xestión do equipo de goberno. Opina a Sra. Lemus que parece que a culpa
sempre é da oposición, engadindo que na Comisión informativa falouse de que
determindados incrementos eran asumibles. Lembra a Sra. Lemus que o equipo de
goberno está en minoría e iso non foi provocado pola oposición, e favorecer a
gobernabilidade nun goberno en minoría é falar coa oposición. Lembra a Sra. Lemus
- 29 -

que no plan de axuste abstívose por unha cuestión de responsabilidade e pide que por
favor non se pense na oposición como esta xente que está castigando.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que o seu grupo non está de
acordo co incremento.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen reitera que non é o momento.

O Sr. Sisto di que cando fala de castigo, non dixo que fora a oposición, senón o que
esta fai neste caso. Opina o Sr. Sisto que se trata de ser coherente e que nunha casa
dun coste de 120.000 € en Santiago se cobraría 2.800 € e en Teo 60 €, e por unha
segregación se cobraría 1.000€ en O Pino e 60 € en Teo, parecendo que en Teo son
hermanitas da caridade.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
sete votos a favor (7 concelleiros non adscritos) e dez votos en contra (6 PP, 2
BNG e 2 grupo mixto) acorda rexeitar a proposta da alcaldía de modificación da
ordenanza fiscal da taxa por expedición de licenzas urbanísticas, ditaminada
favorablemente

pola

Comisión

especial

de

contas,

facenda

e

asuntos

económicos de 23/04/2012.

9.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO (PsdeG-PSOE) DE
REDUCCIÓN NAS DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS, NO RÉXIME ECONÓMICO DE
ASISTENCIAS E NAS ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS.
O Sr. alcalde da conta de que a moción do grupo mixto (PSdeG-PSOE) de reducción
das dedicacións foi ditaminada desfavorablemente pola Comisión especial de contas
facenda e asuntos económicos de 23/04/2012 e pregúntalle á Sra. Lemus se mantén a
proposta.

A Sra. Lemus resposta afirmativamente.
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O Sr. alcalde aclara que o que se someterá a votación é a proposta inicial e cede a
palabra á portavoz do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.

A Sra. Lemus da conta da moción de 18/04/2012 (rex. entrada nº 3.105), que se recolle
a 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 REDUCIÓN NAS DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS,
NO REXIME ECONÓMICO DE ASISTENCIAS E NAS ASIGNACIÓNS A GRUPOS
POLÍTICOS , 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
No Pleno extraordinario de 20 de xuño de 2011, foron aprobadas unha serie de propostas
de Alcaldía na que se recollía o réxime de dedicacións exclusivas e cargos de confianza,
réxime económico das asistencias e indemnizacións, e asignacións a grupos políticos.
O gasto en dedicacións exclusivas e cargos de confianza concretouse da seguinte forma:
1
1
1
1
1
1
1

EXCLUSIVA-ALCALDE
EXCLUSIVA- CONCELLEIRO
EXCLUSIVA- CONCELLEIRO
EXCLUSIVA- CONCELLEIRO
EXCLUSIVA- CONCELLEIRO
XEFE DE GABINETE
RESPONSABLE DE PRENSA

TOTAL

DE
DE
DE
DE

44.769,16
36.434,46
36.434,46
36.434,46
36.434,46
28.749,00
28.749,00

URBANISMO
BENESTAR SOCIAL
SERVIZOS BÁSICOS
DEPORTES

248.005,00 EUROS/ANO

Os datos económicos do Concello de Teo, nomeadamente das liquidacións dos anos 2010 e
2011, e a aprobación dos Plans de Saneamento económico financeiro 2012-2017 e de
axuste 2012-2022, fan que estas concrecións económicas, ademais de elevadas, resulten
totalmente inxustas, sobre todo, cando destes plans se desprende un relevante aumento da
presión impositiva sobre a cidadanía teense.
Todos os partidos da oposición rexeitamos, desde o principio, estas dedicacións exclusivas e
cargos de confianza, que por número e contía excedían do que se pode considerar axeitado
para un Concello de 18.000 habitantes.
Observando os datos de todos os Concellos con poboación entre 10.000-30.000 habitantes
da provincia da Coruña, obsérvase que este inicial réxime aprobado en xuño de 2011,
superaba nun 33% a media do existente neste tipo de Concellos.
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Tras a saída do equipo de goberno dos concelleiros do BNG, produciuse unha redución
obrigada dunha dedicación exclusiva, o que supón unha minoración de 36.434,46 euros en
nóminas.
1
1
1
1
1
1

EXCLUSIVA-ALCALDE
44.769,16
EXCLUSIVA- CONCELLEIRO DE URBANISMO
36.434,46
EXCLUSIVA- CONCELLEIRO DE BENESTAR SOCIAL
36.434,46
EXCLUSIVA- CONCELLEIRO DE SERVIZOS BÁSICOS
36.434,46
XEFE DE GABINETE
28.749,00
RESPONSABLE DE PRENSA
28.749,00

TOTAL

211.570,54 EUROS/ANO

Unha vez efectuada esta redución, segue superándose a media do existente nos Concellos
da provincia de Coruña con poboación entre 10.000 e 30.000 habitantes, nun 23%.
Desde o PSdeG-PSOE consideramos que por ética se debe proceder á redución destas
dedicacións exclusivas, e vendo a imposibilidade de reducir a contía do percibido ou o
número de cargos de confianza mais que na aprobación anual dos presupostos, o que
desexamos se produza co gallo da aprobación do presuposto do ano 2013.
Tendo en conta que no Pleno de data 29 de marzo foi aprobado definitivamente o
Orzamento do Concello de Teo para o ano 2012 e aplicando unha baixa do 23% da contía
total das dedicacións, existían dúas posibilidades.
A primeira inclúe unha redución da contía da dedicación de todos os concelleiros, incluído a
do Alcalde, na que se converten tres exclusivas en parciais:
1
1
1
1
1
1

EXCLUSIVA-ALCALDE
PARCIAL- CONCELLEIRO DE URBANISMO
PARCIAL- CONCELLEIRO DE BENESTAR SOCIAL
PARCIAL- CONCELLEIRO DE SERVIZOS BÁSICOS
XEFE DE GABINETE
RESPONSABLE DE PRENSA

39.769,16
22.117,15
22.117,15
22.117,15
28.749,00
28.749,00

TOTAL

163.618,61 EUROS/ANO

AFORRO

47.951,93 EUROS/ANO

A segunda, finalmente elixida pola propoñente, por favorecer a operatividade do goberno
municipal, sería a seguinte, na que se converte unha dedicación exclusiva en parcial, e se
suprime outra.
1
1
1
1
1

EXCLUSIVA-ALCALDE
EXCLUSIVA- CONCELLEIRO DE URBANISMO
PARCIAL- CONCELLEIRO DE BENESTAR SOCIAL
XEFE DE GABINETE
RESPONSABLE DE PRENSA

44.769,16
36.434,46
24.916,98
28.749,00
28.749,00

TOTAL

163.618,60 EUROS/ANO

AFORRO

47.951,94 EUROS/ANO
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Respecto ao réxime económico do resto dos e das concelleiros e concelleiras que non están
acollidos/as ao réxime de dedicación exclusiva ou parcial, e como xa se sinalou no Pleno de
20/06/11, é o mesmo que foi aprobado a principios da década, e axústase á media da
comarca.
Ante a gravidade da situación económica tanto da cidadanía teense como do Concello,
proponse así mesmo unha redución do réxime económico das asistencias e indemnizacións,
así como das asignacións a grupos políticos, nun 10%.
Polo tanto, a redución suporía o aforro de 47.951,94 euros en dedicacións exclusivas ao ano
(sen incluír custos salariais), e un previsto de entre 6.000 e 7.300 euros ao ano no réxime
económico das asistencias e indemnizacións, así como das asignacións a grupos políticos.
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO
Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da base 45 das de execución do
Orzamento do Concello para o ano 2012, nos seguintes puntos:
-Táboa de retribucións da Base 45, Dedicacións para o Alcalde e concelleiros/as, que
queda redactada como segue:
DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS:
CARGO
Alcalde
Concellaría de
infraestruturas

Urbanismo,

vivenda

e

RETRIBUCIÓNS BRUTAS ANUAIS
44.769,16 €
36.434,16 €

DEDICACIÓNS PARCIAIS
CARGO
Concellaría de benestar social, igualdade e
participación veciñal

RETRIBUCIÓNS BRUTAS ANUAIS
24.916,98 € (dedicación mínima de 25
horas semanais).

- Retribucións por asistencia, que retribúen a concorrencia efectiva por parte de
concelleiras e concelleiros da Corporación que non estean acollidas/os ao réxime de
dedicación exclusiva ou parcial ás sesións e reunións dos órganos colexiados dos que
formen parte:
•
•
•
•
•

Sesións plenarias: 108,00 euros
Sesións da Xunta de Goberno Local: 67,50 euros
Sesións das Comisións Informativas: 54,00 euros, co límite de dúas asistencias ao
día por concelleiro ou concelleira.
Sesións da Xunta de Portavoces: 49,50 euros
Reunións de órganos colexiados: 49,50 euros

Segundo.- Aprobar inicialmente a modificación da base 46 das de execución do
Orzamento do Concello para o ano 2012, de asignacións a grupos políticos, no
seguinte punto:
A contía dos fondos para dotación económica dos grupos políticos constituídos na
Corporación ascende a 45 euros ao mes por Grupo Político máis 90 euros ao mes por cada
concelleira ou concelleiro integrante de cada Grupo.
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Terceiro.- Modificar o anexo de persoal no apartado correspondente aos cargos
electos, que quedaría como segue:
Nº

GRUPO DE
PROGRAMA

DENOMINACIÓN

DEDICACIÓN

1
2

912
912

Exclusiva
Exclusiva

3

912

Alcaldía
Concellaría de
urbanismo,
vivenda e
infraestruturas
Concellaría de
benestar social,
igualdade e
participación
veciñal
TOTAL

RETRIBUCIÓNS
BRUTAS
ANUAIS
44.769,16 €
36.434,46 €

Parcial

24.916,98 €

106.120,60 €

Cuarto.- Expoñer ao público as devanditas modificacións, previa publicación do
correspondente anuncio no BOP e no taboleiro de edictos do concello, por prazo de quince
días, durante os cales os interesados poderán formular alegacións ou suxestións.
Transcorrido dito prazo sen se ter formulado alegacións, a presente modificación
entenderase definitivamente aprobada, debendo publicarse o texto íntegro da mesma no
BOP”.

A Sra. Lemus sinala que o plan de saneamento e o plan de axuste conteñen as
medidas principais e un incremento das medidas impositivas. Sinala que no 2010 e no
2011 existiu aforro neto negativo e a marzo de 2011 existe un millón e medio de euros
sen pagar. Tratándose dos gastos conxélanse as subvencións e os investimentos.
Salienta a Sra. Lemus que legalmente agora non se poden modificar os cargos de
confianza polo que se plantexara no 2013, engadindo que se propón igualmente a
minoracion das asistencias. Explica a Sra. Lemus que coa proposta preténdese un
aforro do 23 % nas dedicacións e un 10 % nas asistencias, engadindo que en todo
caso esta non debería ser a única medida. Sinala a Sra. Lemus que o Sr. alcalde e o
portavoz do BNG consideran que é unha cuestión de oportunismo e que parece que a
perda dunha dedicación vai a dar lugar a que non se vai a exercer o posto con
responsabilidade. Opina a Sra. Lemus que a cidadanía teense merece algo máis que o
Sr. alcalde fale de xente que non ten responsabilidade para xustificar o soldo. Di a Sra.
Lemus que agradecería argumentos sólidos e non falar de que se trata dunha medida
populista. A Sra. Lemus pídelle ao Sr. alcalde que deixe de fiscalizar a labor de
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oposición e salienta que a moción non ten valoración peyorativa de ningunha persoa,
polo que se se vai a falar de xente que non está ela non se vai a meter.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que a moción a ve correcta nestes momentos porque se trata dun momento delicado,
onde hai moitas taxas, se incrementa a luz, hai problemas coa Lei de dependencia, se
incrementan os gastos e hai que aforrar, engadindo que fai catro anos non votaría a
favor porque había máis traballo. Di o Sr. Parajó que se o Sr. alcalde se vai á radio e á
televisión non se fai o traballo, engadindo que a situación é delicada e que hai que
aforrar. Opina que cando él estaba os tempos eran outros e había máis obras e máis
ingresos, así por exemplo o concelleiro de urbanismo no podía levar a policía local
porque tiña suficiente traballo con aquela área. Remata o Sr. Parajó pedíndolle ao Sr.
alcalde que revise as dedicacións e algun cargo de confianza.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que a situación a día de hoxe é que o
equipo de goberno ten sete concelleiros dun total de dezasete, polo que está en
minoría, podendo dicirse fora o que se queira, pero é no Pleno onde se toman as
decisións. En Teo se crean problemas, derivados da irresponsabilidade do goberno
local, que dan lugar a este tipo de mocións, sendo os veciños os que saen perdendo.
Lembra que saiu do goberno en marzo e renunciou á dedicación que tiña, por actuar
con coherencia política, dando lugar a un aforro importante para o concello. Salienta o
Sr. Fernández que o BNG defende a política con mayúsculas e non apoia os discursos
populistas e que o BNG actua dende os principios que o moven, pero non embarca ao
concello en aventuras, xa que a ética política é un valor fundamental, aínda que está á
baixa. Salienta que dende o BNG sempre defenderan a dignificación da política e
combateran todo aquelo que implique un ataque. Opina o Sr. Fernández que hai que
ter pouca memoria para falar das dedicacións e das liquidacións dos anos 2010 e 2011,
cando o partido propoñente e o PP estiveron cobrando unha dedicación que tiñan “sen
ningún tipo de responsabilidade”. Pregunta o Sr. Fernández cales son os principios da
proposta e que é o que leva a dicir a este quítaselle a dedicación e a este non,
engadindo que descoñece cales son os criterios e os principios. Di o Sr. Fernández que
o Sr. alcalde ten catro dedicacións exclusivas e dous cargos de confianza, e que falar
de exclusividades en política non é exclusividade dun traballo normal, xa que unha
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dedicación exclusiva supón unha dedicación completa. Considera que hai que facerse
cargo da situación e ser responsables con esas catro dedicacións. Opina o Sr.
Fernández que ter dedicación exclusiva non significa estar liberado para facer o que se
queira, e os que as teñen deben gobernar para todos/as e non utilizalas para outros
fins. Di o Sr. Fernández que non consideran dende o seu grupo que dende xaneiro, coa
aprobación do orzamento, se mudara a situación económica do concello, sen que isto
implique unha carta blanca. Remata o portavoz do BNG sinalando que dende o
momento en que se toque algún servizo básico, o BNG pedirá que se toquen as
dedicacións exclusivas para non mermar os servizos á cidadanía, sendo os próximos
orzamentos un momento clave no que o BNG procederá a fiscalizar a situación.

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

O Sr. Pallas anuncia o voto a favor do seu grupo. Lembra que en novembro de 2011 o
PP xa fixo unha proposta similar. Pide que conste en acta, e así xa avisa á Sra. Lemus,
que a raíz diso o Sr. alcalde rompeu relacións co Partido Popular.

O Sr. alcalde di que ao Sr. Parajó non sabe ben que dicirlle, xa que dixo que antes
había traballo e agora non, e que a policía a levaba o Sr. alcalde e non sabe que quixo
dicir que a levaba o Sr. alcalde ou que levaba ao Sr. alcalde. Di que o Sr. Parajó sabe
que as dedicacións que precisa o concello de Teo non son as que se propoñen.
Lembra o Sr. alcalde que é a terceira proposta, que se someteron ao Pleno estando en
minoría, en maioría e agora novamente en minoría, polo que prefire non entrar en
debates estériles. Tratándose do PP o Sr. alcalde sinala que a ruptura non foi pola
proposta, senón por como se fixo, superando os límites éticos e facendo comparativas
que non eran reais. Salienta que se trata dunha ruptura institucional, que non persoal,
xa que de feito co Sr. Guerra ten unha excelente relación persoal. En canto á Sra.
Lemus salienta o Sr. alcalde que sempre lle di a esta concelleira que se pon a venda
antes de que el fale, e que puxo tantas que parece unha momia, xa que das cincuenta
cousas que dixo a Sra. Lemus que ia a dicir el, non tiña pensado dicilas, porque xa as
dixo onde as tiña que dicir. Di o Sr. alcalde que a Sra. Lemus fixo unha proposta e
unhas precaucións que non facían falla, e pídelle que a próxima vez espere e non
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malgaste as forzas. O Sr. alcalde di que non entende a proposta, engadindo que sí que
hai cousas que lle preocupan porque a Sra. Lemus manexa uns datos con
intencionalidade. Dille a Sra. Lemus que non sabe de onde quita as cifras e que a Sra.
Hermida, aínda que non ten dedicación, fixo un traballo de búsqueda de datos para
intentar rebatir a proposta con argumentos sólidos, e non con demagoxias e
victimismos, tal e como pide a Sra. Lemus. Di o Sr. alcalde que os datos non lles dan e
pídelle á Sra. Lemus que aporte as cifras e as porcentaxes e as presente por rexistro
de entrada, para poder contrastalas, porque os datos foron recollida do BOP e en canto
o número de habitantes, do INE. Di o Sr. alcalde que tamén lles preocupa na
comparativa, na que se introduce ao persoal de gabinete, cando no resto dos concellos
so aparecen os cargos políticos, e a Sra. Lemus fala das dedicacións e despois na
comparativa mete os custos dos cargos de confianza. Lembra o Sr. alcalde que
anualmente en Teo

o importe ascende a 154.000 €, cunha poboación de 18.266

habitantes, polo que o custo das dedicacións ascende a 8,43 €/habitante. Di o Sr.
alcalde que ainda indo ao terreo da Sra. Lemus, a media é de 7,40€/habitante en
concellos de entre 10.000 e 30.000 habitantes, franxa elexida pola Sra. Lemus porque
nesa o concello de Teo podería ter unha porcentaxa lixeiramente superior á media,
engadindo o Sr. alcalde que as porcentaxes non lles dan, aínda que claro, así se sacan
titulares e queda todo moi lindo. Refírese o Sr. alcalde a outros concellos, coma por
exemplo As Pontes, onde o importe ascende a 12,49 €/habitantes. O Sr. alcalde dille á
Sra. Lemus que supón que despois defenderá os mesmos argumentos na dirección do
PSOE. Di que hai concellos que teñen un coste por asistencias moitísimo más alto, xa
que en Teo non se tocaron dende o ano noventa e nove. Salienta que Teo é o terceiro
concello do pais que adica menos cantidade de cartos aos gastos de persoal, o 24% do
orzamento, engadindo que os cargos políticos que hai valen para todo e fan de todo.
Reitera o Sr. alcade que indo o terreno da Sra. Lemus vese como en Dodro o importe
ascende a 9,39 €, 11,16€ en Oleiros, 13,11€ en Lousame e 13,50€ en Porto do Son.
Da Comarca o que ten o importe inferior é Ames, que ascende a 6,22 € por habitante,
seguíndolle Teo con 8,43 €, Vedra, onde goberna o PP, con 9,76 €, Brión, onde
igualmente goberna o PP, con 10,46 €, Oroso, onde goberna o PSOE, con 13,28 € e
Boqueixon, onde goberna o PP, con 16,92 €. Di o Sr. alcalde que ata aquí se queda
nas formas e pregunta porque en Teo, dende fai cinco anos, esta é a terceira vez que
este asunto ven a un Pleno. Di que os concelleiros poderán dicir que a situacion do
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concello é terriblemente peor, porén tampouco é así. Salienta o Sr. alcalde que o dito
ata o de agora refírese á forma, de xeito que tratándose do fondo a Sra. Lemus lle
afeaba á Sra. Leborán o tema dos liberados, e a Sra. lemus asume agora o mesmo rol
que lle afeaba a aquela. Pregunta o Sr. alcalde se o Sr. alcalde de Vedra carece de
ética e de xustiza, ai igual que o de Brión, o Sr. Mirás. Di o Sr. alcalde que é raro que a
Sra. Lemus faga esto e que cree que a moción se presenta, non porque os custos en
Teo sexan excesivos, senon con afán de entorpecer e dificultar o goberno,
manipulando as cifras e utilizando as palabras “ética e xustiza”. Opina o Sr. alcalde que
hai frases que a Sra. Lemus non debería dicir tales como que “os edis que poidan
quedar sen dedicación exclusiva deben exercer as súas responsabilidades de goberno
co mesmo grado de responsabilidade que se percibisen un salario do erario público”,
salientando o Sr. alcalde que co mesmo grado de responsabilidade, sí, pero non de
dedicacion. Sinala que os tres concelleiros sen dedicación, o traballo que fan o exercen
coa mesma responsabilidade que os demais, porén non se sabe que pretende pedir a
Sra. Lemus con iso. O Sr. alcalde explica, salientando que non culpabiliza a ninguén,
que o día despois de celebración do Pleno, cando non era público o da tarxeta de
transporte, o concello de Teo aparece plagado de anónimos nos que se vinculaba a
retirada do bonobus cos salarios, dicindo que “retiran a tarxeta, pero teñen 400.000 €
de soldos”. Sinala o Sr. alcalde que máis aló da cobardía do anonimato, é curioso que
se saque o día seguinte do Pleno e se vincule a unha cuestión que se somete hoxe. O
Sr. alcalde pídelle á Sra. Lemus que lle diga ao Sr. Mirás que non é ético nin
responsable e que cando lle convenza a el, eles se convencerán.
A portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, di que deixou claros os criterios, sinalando que
a área de vías e obras a levaba antes o Sr. Sisto e que a pode seguir levándo e no
caso da concellería de servizos sociais se poderían aforrar eses 25.000 € porque
existen técnicos nese departamento, o concelleiro de urbanismo é imprescindible para
o desenrolo do PXOM e o alcalde é o alcalde. A Sra. Lemus di que o Sr. alcalde fala de
forma e fondo, engadindo que os datos os quitou do BOP. Sinala que os datos da
Comarca lle parecen ben que se empreguen sobre todo por unha cuestión matemática,
porque se concellos como Boqueixón, con 4.000 habitantes, onde os gastos polas
dedicacións, aínda que sexan maís baixos, ao ter menos poboación incrementan a
media e o Sr. alcalde quere utilizar eses datos. Refírese a Sra. Lemus ao Plan de
axuste aprobado en Teo, lembrando que o mesmo aprobouse co voto de calidade, e
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que entre as medidas que se podían adoptar en Teo optouse polos incrementos
tributarios, supresión de exencións, reforzo da recadación voluntaria e executiva, etc.
Tratándose dos gastos entre as medidas posibles contemplase a reducción do personal
de confianza, que non se aplica, aínda que sí aparece a reducción da dedicación do Sr.
Fernández, e outras medidas como o que perde o equipo de goberno como grupo
político. Lembra a Sra. Lemus que no mes de marzo lle dixo ao Sr. alcalde que non
faría demagoxía co tema do bonobus, pero que se este quere dicir que ela está
vinculando o tema co do bonobus pode dicilo, aínda que ela non ten nada que ver.
Considera a Sra. Lemus que non todo vale, engadindo que se o Sr. alcalde atopa
vinculación entre os carteis e a proposta, pois ben. Di a Sr. Lemus que o Sr. alcalde
fala do Sr. Mirás e do alcalde de Brión e salienta que nin en Oroso nin en Brión se fixo
un plan de axuste, mentres que o de Teo ascende a 1.300.000 €. Di a Sra. Lemus que
se o Sr. alcalde lle asegura que ata o ano 2015 en Teo se minora remanente líquido de
tesourería para gastos xerais e o endebedamento, sen ter que incrementar taxas e
impostos, lle firma sete dedicacións. Di a portavoz do grupo mixto que se se goberna
ben o concello, se cala a todo o mundo. Dille ao Sr. alcalde que ao igual que ten en
consideración o traballo dos concelleiros sen dedicación, lla teña aos concelleiros da
oposición, e non lle diga que anda poñendo carteliños nas marquesiñas. Salienta a Sra.
Lemus que ela da os datos que hai, engadindo que o Sr. alcalde aínda non lle discutiu
ningún dato económico, dicindo por exemplo que o incremento da presión tributaria non
é verdade. Remata a Sra. Lemus sinalando que aínda ninguén xustificou porque son
imprescindibles determinadas dedicacións, aínda que se trata diso.
Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
estar abraiado e considera que haberá que tranquilizarse. Salienta o Sr. Parajó que un
día meteu a pata, sen querer, porque se esqueceu de darlle ao botón do micrófono e lle
deu a Sra. Lemus e dixo “menos mal que está aquí a miña secretaria”, en broma, e a
Sra. Hermida saltou como un lagarto e hoxe cando o Sr. alcalde lle chamou momia á
Sra. Lemus non saltou. Di o Sr. Parajó que esto está pasando por non tratar de
negociar as cousas. Faise todo como se fora por Decreto e os concelleiros da
oposición entéranse no Pleno e nas Comisións informativas. Pregunta o Sr. Parajo
cando se lle chamou á oposición para aprobar cousas que sexan importantes para Teo
e que o Sr. alcalde non poida aprobar so. Salienta que as maiorías se acaban e pídelle
ao Sr. alcalde que cambie a forma de gobernar, que sexa máis dialogante coa
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oposición e teña unha reunión con todos cando queira facer subas como as de hoxe.
Remata o Sr. Parajó sinalando que algúns non foron á universidade, porén hai moitos
que entraron na universidade porén á universidade non entrou neles.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que hai que insistir en que o BNG
fiscalizará o traballo do goberno municipal, co horizonte posto nos orzamentos do ano
que ven, pensando en que non se mermen os servizos ofrecidos á cidadanía.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, e di que o seu grupo está de acordo coa
moción. Sinala que o Sr. alcalde sempre fala das dedicacións anteriores do PP e do
PSOE, e que tamén se pode lembrar que houbo un senador en Madrid, o Sr. Pérez
Bouzas, que non facía nada pero estivo catro anos.

O Sr. alcalde sinala que, en canto á intervención do Sr. Parajó, non vai a entrar máis en
cuestións súas, moi divertidas, pero que non entran na cuestión de fondo.

O Sr. Parajó di que non ven a divertir a ninguén.

O Sr. alcalde di que acepta mapear as cifras coa Sra. Lemus, porque ten unha sana
curiosidade, engadindo que o da Comarca non lle vale, porque claro que teñen menos
habitantes, e tamén menos prestación de servizos, menos orzamento e menos persoal,
por iso sae un custo medio por habitante. Opina o Sr. alcalde que se reitera pola Sra.
Lemus o debate do plan de saneamento e da situación económica de forma sesgada.
Salienta que él non culpabilizou á Sra. Lemus senón que dixo que determinadas
actitudes e xustificacións que da a Sra. Lemus alimentan cuestións de fondo como
estas, engadindo que o Sr. Guerra foi a falar con el e lle dixo que o PP non tiña nada
que ver co tema e que se trata de cuestións de elegancia, que se agradecen. Remata o
Sr. alcalde sinalando que se reitera nos datos e que espera mapealos coa Sra. Lemus,
engadindo que o discurso da Sra. Lemus ademais de populistas e non axustado á
realidade, alimenta este tipo de actitudes, non podéndose esquecerse, en relación coas
referencias ao pasado feitas polo Sr. Parajó, que as dedicación son un 27 % menos
que no 2008.
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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 votos en contra (7 concelleiros
non adscritos e 2 BNG) acorda rexeitar a moción do grupo mixto (PSdeG-PSOE)
dde redución nas dedicacións exclusivas, no rexime económico de asistencias e
nas asignacións a grupos políticos, de 18/04/2012 (rex. entrada nº 3.105).

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

- 41 -

A C T A 6/2012
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 21 MAIO DE 2012 –

Na Casa do Concello, a vinte e un de maio de dous mil doce, 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 Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
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 Mónica I. Lado Varela

ORDE DO DÍA:
1.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

SOBRE

EXPEDIENTE

DE

MODIFICACIÓN DO “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA.
TEO” E DO CONTRATO DE OBRAS.

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.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

SOBRE

EXPEDIENTE

DE

MODIFICACIÓN DO “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA.
TEO” E DO CONTRATO DE OBRAS.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 15/05/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda,
infraestruturas e servizos básicos de 16/05/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASUNTO: Expediente de modificación do “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A
RAMALLOSA. TEO”, e do contrato de obras.
Considerando que o Pleno da Corporación municipal, na sesión extraordinaria celebrada o
13/01/2011, aproba o proxecto técnico denominado “PROYECTO REFORMADO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL
CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, redactado polo arquitecto municipal, Ignacio Soto
González, con un presuposto de execución por contrata de 1.912.811,69 €, IVE engadido,
obras que son financiadas pola Deputación Provincial da Coruña mediante o CONVENIO
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DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O
CONCELLO DE TEO, 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).
Considerando que, tramitado o expediente de contratación, mediante procedemento
aberto, con multiplicidade de criterios de valoración, de acordo co Prego Tipo de cláusulas
administrativas aprobado pola Deputación Provincial para as obras incluídas en plans
provinciais, adxudícanse as obras á empresa MANUEL RODRÍGUEZ LEMA S.L., CIF B15071822, formalizándose o contrato o 02/09/2011.
Considerando que con data 27/04/2012 o director das obras, Alberto Iglesias Fungueiriño,
emite un informe mediante o que pon de manifesto a necesidade de modificar o contrato de
obra, sen variación económica, que consiste en eliminar o centro de transformación
eléctrico, proxectado na planta soto do edificio, aplicando o importe desta partida á
variación da conexión das augas residuais aos sistemas xerais, cruzando a estrada AC841, así como pequenas variacións xurdidas durante a execución das obras.
Considerando que no expediente consta a conformidade de Dª Monica Rodríguez
Ordoñez, nº 79.324.409-P, en representación da empresa MANUEL RODRÍGUEZ LEMA
S.L., CIF B-15071822, coa modificación proposta polo director das obras e cos prezos
contraditorios.
Visto o escrito asinado por Ignacio soto González, autor do proxecto primitivo, no que
manifesta que autoriza a modificación do PROXECTO REFORMADO BASICO E DE
EXECUCIÓN PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA PISCINA MUNICIPAL CUBERTA. A
RAMALLOSA.TEO, redactado en novembro de 2010.
Visto o “PROXECTO MODIFICADO Ó PROXECTO REFORMADO BASICO E DE
EXECUCIÓN PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA PISCINA MUNICIPAL CUBERTA. A
RAMALLOSA.TEO”, redactado polo arquitecto municipal e director das obras, Alberto
Iglesias Fungueiriño, no que figuran as modificacións do contrato, sen variación do
presuposto de execución con respecto ao “PROXECTO REFORMADO BASICO E DE
EXECUCIÓN PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA PISCINA MUNICIPAL CUBERTA. A
RAMALLOSA.TEO”.
Vistos os informes da adxunta a secretaría e de intervención incorporados ao expediente.
En virtude do exposto, e de acordo co establecido no artigo 217 e concordantes en relación
coa disposición adicional segunda da Lei 30/2007, de contratos do sector publico,
proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o “PROXECTO MODIFICADO Ó PROXECTO REFORMADO BASICO
E DE EXECUCIÓN PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA PISCINA MUNICIPAL CUBERTA.
A RAMALLOSA.TEO”, redactado polo arquitecto municipal Alberto Iglesias Fungueiriño,
no que se mantén o presuposto de execución do proxecto primitivo denominado
“PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, que serviu de base para a
contratación das obras.
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Segundo.- Aprobar a modificación do contrato de obras, formalizado o 02/09/2011, coa
empresa MANUEL RODRÍGUEZ LEMA S.L., CIF B-15071822, para a execución das obras
denominadas “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”,
mantendo o importe do contrato primitivo e o prazo de execución das obras, acordado polo
Pleno da Corporación na sesión de 26/04/2012.
Terceiro.- Notificar o presente acordo aos interesados, sinalándolle osos recursos
procedentes, dando traslado do mesmo á Deputación Provincial da Coruña e os
departamentos de Intervención e urbanismo para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Cuarto.- Facultar ao alcalde para proceder á formalización da modificación do contrato
acordada, conforme ao establecido no artigo 140 da LCSP, en relación coa cláusula 17 do
prego de cláusulas administrativas que rexen o contrato.
Quinto.- Publicar a formalización da modificación do contrato no perfil do contratante do
Concello e no BOP de A Coruña de conformidade co establecido no artigo 138 da LCSP, e
comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Público, de
conformidade co disposto no artigo 308.3 da referida LCSP, remitindo unha copia do
documento de formalización da modificación ao órgano fiscalizador da Comunidade
Autónoma”.

O Sr. alcalde explica que como se dixo na Comision Informativa a celebración do pleno
extraordinario xustifícase co fin de non dilatar os prazos de execución da obra. Explica
que aínda que o proxecto non ten que ir ao Pleno da Deputación, interesa non ter que
parar a obra. O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiros de urbanismo, vivenda,
infraestruturas e seguridade cidadá, D. Rafael Sisto Edreira.

O Sr. Sisto explica que, como xa se sinalou na Comisión Informativa, a modificación do
proxecto responde a dúas cuestións, unha relacionada coa conexión da piscina cos
sistemas xerais, ao non rematar as obras de urbanización, e outra relacionada coa
eliminación da partida de instalación do centro de transformación. Explica o Sr. Sisto
que, aproveitando estes cambios, realízanse unhas modificacións técnicas de carácter
menor, como por exemplo o tipo de parquet antideslizante, un canalón de chapa
pregada aislante, etc. Sinala o Sr. Sisto que o propio día da Comisión, o arquitecto
municipal foi á Deputación e parece ser que non ten que ir ao Pleno desta e que ao ser
un modificación a coste cero non vai a ter problemas. Di o Sr. Sisto que as obras
seguen a súa marcha e que isto non vai a implicar unha prolongación dos prazos.
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O Sr. alcalde lembra que como xa se adiantara na Comisión Informativa, ao rematar o
Pleno farase unha visita ás obras, engadindo que a xente que non poida ir non haberá
problemas en que vaian outro día en función da dispoñibilidade dos concelleiros/as.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que, como non estivo na Comisión Informativa, os datos que ten son os que recolleu
agora. Salienta que vai a apoiar todo o da piscina xa que ten que estar funcionando o
máis pronto posible porque leva moito retraso. Di o Sr. Parajó que en todo caso hai
cousas que lle extranan e pregunta a que se debe o apuro por facer este Pleno ás nove
da mañá e que se vai a facer co que se aforra do transformador.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández,
e o portavoz do PP, Sr. Guerra, quenes amosan a conformidade dos seus respectivos
grupos coa proposta.

O Sr. alcalde explica que o apuro responde a unha cuestión meramente formal, xa que
ata o momento no que se aprobe o modificado os cambios non se poden executar, de
aí a presa, para adiantar prazos e evitar a paralización da obra.

O Sr. Sisto explica que se esperarán quince días a empresa tería que parar a obra.
Sinala que os cartos que se aforran invístense en facer o topo para darlle saída
independente ao saneamento e noutras cousas que figuran na propia documentación,
como por exemplo en reafirmar a estanqueidade do vaso da piscina, no canalón de
chapada pregado para que non se produzan filtracións, cambio de pavimentos
antideslizantes, etc.

O Sr. Parajó anuncia o seu apoio á proposta, engadindo que en todo caso lle gostaría
que cando existira algunha Comisión se informara disto porque o lóxico é saber as
obras que se van a facer cando se anulan outras.

O Sr. alcalde aclara que xa se informou na Comisión informativa.
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O Sr. Parajó di que se se informou, está mal informado, porque non se dixo todo o que
se tiña que dicir, e que se este quere llo di despois ao Sr. alcalde.

O Sr. alcalde invita ao Sr. Parajó a que diga o que queira engadindo que do que se dou
conta foi do informe técnico da obra, no estándose eles inventando nada.

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 (7 non adscritos, 6 PP, 2 BNG e 2 grupo mixto),
acorda:
Primeiro.- Aprobar o “PROXECTO MODIFICADO Ó PROXECTO REFORMADO
BASICO E DE EXECUCIÓN PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA PISCINA
MUNICIPAL

CUBERTA.

A

RAMALLOSA.TEO”,

redactado

polo

arquitecto

municipal Alberto Iglesias Fungueiriño, no que se mantén o presuposto de
execución do proxecto primitivo denominado “PROYECTO REFORMADO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL
CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, que serviu de base para a contratación das
obras.

Segundo.- Aprobar a modificación do contrato de obras, formalizado o
02/09/2011, coa empresa MANUEL RODRÍGUEZ LEMA S.L., CIF B-15071822, para
a execución das obras denominadas “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN

PARA

LA

CONSTRUCCIÓN

DE

UNA

PISCINA

MUNICIPAL

CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, mantendo o importe do contrato primitivo e o
prazo de execución das obras, acordado polo Pleno da Corporación na sesión de
26/04/2012.

Terceiro.- Notificar o presente acordo aos interesados, sinalándolle os recursos
procedentes, dando traslado do mesmo á Deputación Provincial da Coruña e os
departamentos de Intervención e urbanismo para o seu coñecemento e efectos
oportunos.
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Cuarto.- Facultar ao alcalde para proceder á formalización da modificación do
contrato acordada, conforme ao establecido no artigo 140 da LCSP, en relación
coa cláusula 17 do prego de cláusulas administrativas que rexen o contrato.

Quinto.- Publicar a formalización da modificación do contrato

no perfil do

contratante do Concello e no BOP de A Coruña de conformidade co establecido
no artigo 138 da LCSP, e comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de
Contratos do Sector Público, de conformidade co disposto no artigo 308.3 da
referida LCSP, remitindo unha copia do documento de formalización da
modificación ao órgano fiscalizador da Comunidade Autónoma.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as nove 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 7/2012
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 31 MAIO DE 2012 –

Na Casa do Concello, a trinta e un de maio de dous mil doce, 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 Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
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 Mónica I. Lado Varela

ORDE DO DÍA:
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 30.03.2012 E DO 23.04.2012.
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 237/12 Á 328/12).
3.- COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO CONCELLEIRO DE URBANISMO,
VIVENDA, INFRAESTRUCTURAS E SEGURIDADE CIDADÁ, D. RAFAEL SISTO
EDREIRA.
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A APROBACIÓN DEFINITIVA
DA

DELEGACIÓN

NA

DEPUTACIÓN

PROVINCIAL

DA

FACULTADE

DE

ESTABLECER ACORDOS E CONVENIOS COA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DO ESTADO EN MATERIA DE COLABORACIÓN E INSPECCIÓN EN RELACIÓN
CO IBI.
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A

3ª MODIFICACIÓN DA

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS.
6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG EN DEFENSA DO
ENSINO PÚBLICO.
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO (PsdeG-PSOE) SOBRE
REFORMA DE PLANTA XUDICIAL E TAXAS XUDICIAIS.
8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO (PsdeG-PSOE) DE
CUMPRIMENTO DA XUNTA DE GALICIA DO PACTO LOCAL SOBRE TRASPASO
DE CUSTES DE MANTEMENTO DE CENTROS DE SAÚDE, ENSINO E XULGADOS
DE PAZ.
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9.- DITAME DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO D. XURXO FRANCOS LIÑARES
SOBRE A LIMPEZA E MANTEMENTO DA AG. 59 AUTOVÍA SANTIAGO – A
ESTRADA, ASÍ COMO DAS VÍAS DE SERVIZO DE DITA AUTOVÍA AO SEU PASO
POLO CONCELLO DE TEO.
10.- MOCIÓNS.
11.- ROGOS E PREGUNTAS.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do
Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto, 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 30.03.2012 E DO 23.04.2012.
Acta da sesión ordinaria do día 30 de marzo de 2012.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 30/03/12.

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, sinala que na páxina 34 da acta de 30.03.2012, ao
remate da súa intervención, recollese que dixo “sinalando que inclúe tamén o que se
cotiza á seguridade social”, cando el dixo que “sinalando que non inclúe o que se cotiza
á seguridade social”.

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por
unanimidade, a acta do 30/03/2012, coa corrección advertida.

Acta da sesión extraordinaria urxente do día 23 de abril de 2012.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concellleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria urxente celebrada con data de 23/04/12.
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Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada por
unanimidade.

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 237/12 Á 328/12).
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 23 de abril ata o 25 de
maio de 2012, que comprenden os números 237 ao 328, 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.- COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO CONCELLEIRO DE URBANISMO,
VIVENDA, INFRAESTRUCTURAS E SEGURIDADE CIDADÁ, D. RAFAEL SISTO
EDREIRA.
O Sr. alcalde explica que a comparecencia do concelleiro de urbanismo, vivenda,
infraestruturas e seguridade cidadá, Sr. Sisto Edreira, faise a petición do PP, para tratar
o tema do polígono industrial e do desenvolvemento do PXOM. Aclara o Sr. alcalde que
na comparecencia vaise utilizar a mesma estrutura que a utilizada nas demais
comparecencias levadas a cabo.

Intervén o Sr. Sisto, quen explica que a necesidade do parque empresarial ven
motivada por varias razóns. A primeira é a existencia no concello dunha serie de
empresas, en zonas rústicas e en núcleos rurais, dispersadas por todo o territorio
municipal, sen respectar a normativa urbanística, cos inconvenientes que isto
representa para os veciños e para os propios empresarios. Sinala que por outro lado
está a necesidade de activar a creación de emprego, xa que ademais de dar unha
solución aos empresarios de Teo, tamén se pretende atraer a empresas de fora na
medida en que o parque empresarial o permita.
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Di o Sr. Sisto que no referente ao solo industrial o PXOM contemplá dúas zonas, o
SUD-9, na zona da Poboa, de aproximadamente 700.000 m² de superficie, que pola
súa dimensión permitiría acoller as empresas de Teo e dar asentamento a empresas
de fora. Este solo, aínda que se trata dun SUD, ten o problema da vía que está
proxectada pola Xunta, entre a rotonda de a Gaiteira e as Galanas, que cruza os
terreos, e que non está previsto que se faga ata o ano 2015, o que impide que se poida
desenvolver o polígono, xa que o tráfico pesado tería que pasar por San Sadurniño e
iso sería un problema. Sinala o Sr. Sisto que a outra zona industrial contemplada no
PXOM é na Ramallosa, que ten unha superficie aproximada de 142.000 m², e aínda
que se trata dun SUND nas actuais circunstancias é mais fácil optar polo
desenvolvemento deste polígono que polo da Poboa, que está delimitado, debido a súa
dimensión e ás características do solo afectado. Aclara o Sr. Sisto que os sistemas de
desenvolvemento habituais son o sistema de compensación, que é un sistema de
desenvolvemento fundamentalmente privado, é que ten problemas como os prezos
elevados, como pasa co parque de Costa Vella de Santiago, ou que non se activan
como ocorre co de Vedra, engadindo que este sistema, ao ser privado, ten como
finalidade gañar cartos e ten caracter especulativo. A outra forma de xestión é a través
de sociedades tipo Xestur, que establecen prioridades que non responden ás
necesidades do Concello, senón a intereses xerais, sistema de expropiación que neste
momento de crise, non é rentable. Di o Sr. Sisto que o que se pretende dende o
Concello de Teo é sacar adiante o polígono de forma directa co fin de obter as
seguintes vantaxes:
- O control directo do concello evitaría a especulación, xa que se conseguirían prezos
razoables.
- A rapidez na execución, evitando que quedase sen actividade.
- O aproveitamento do 10% do solo, que permitiría crear viveiros de empresas.

Explica o Sr. Sisto que para poder levar a cabo o desenvolvemento do polígono, tendo
en conta a situación actual de crise e a situación económica do concello, este non pode
facelo en solitario, xa que non está en condicións de asumir o custe, que pode chegar a
seis millóns de euros, polo que se considera unha boa solución a creación dunha
empresa mixta de caracter público, na que o concello se reserve o 51 % de
participación, e na que os socios privados aporten o capital. Aclara que o que se
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pretende é que os propios empresarios interesados en obter solo industrial, sexan os
socios que aporten o capital, para evitar a especulación.
Di o Sr. Sisto que se mantiveron un par de reunións con empresarios para avaliar a
posible demanda, so a nivel informativo, e constatouse que o empresariado de Teo
está en condicións de asumir uns 70.000 m², de terreo e, á vista do interese de outros
empresas de fora, poderíase chegar a cubrir o 90% da extensión do polígono, o que lle
leva ao concello iniciar este proceso.

En canto a adquisición dos terreos o Sr. Sisto di que ou ben a empresa mixta compra
os terreos, que sería a opción máis beneficiosa para os propietarios, xa que os prezos
que se barallan son superiores aos de expropiación, ou ben acudir a vía da
expropiación.

Explica que o polígono de A Ramallosa, como é solo sen delimitar, habería que facer
unha delimitación previa eliminando do solo afectado as vivendas unifamiliares
existentes. Das xestións feitas coa Xunta, de xeito informal, en principio non habería
problema, para modificar o PXOM, eliminando da delimitación de solo industrial esas
vivendas.

Os

custes

de

desenvolvemento,

incluíndo

movemento

de

terras,

afirmado,

saneamento, abastecemento de auga, gas, telecomunicacións, seguridade e viarios
estímanse nuns 3.500.000 €, podendo chegar a urbanización a uns 4.900.000 €, os
gastos de xestión e honorarios de profesionais a 650.000 €, as indemnizacións en torno
a 250.000 €, e o custo do solo en 1.000.000 € o que implica que o custo total roldaría
os 6.500.000 €, o que supón un custe do terreo urbanizado en 54 €/ m².

Explica o Sr. Sisto que a creación da empresa mixta ten que acordala o Pleno,
engadindo

que

se

traerá

proximamente

a

aprobación

do

expediente

de

municipalización, debendo crearse unha comisión de estudo para definir o modelo de
xestión, elaborar os estatutos da sociedade mixta e redactar unha memoria que deberá
aprobar o Pleno. Indica o Sr. Sisto que se trata de buscar un socio privado que aporte o
capital, sendo o ideal que os empresarios de Teo, pasasen a formar parte sociedade,
garantindo a ocupación do 70% co obxecto de evitar a especulación, o que esixiría
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recoller nos propios estatutos a imposibilidade de vender as parcelas, e no suposto de
que sexa necesario vender que sexa a propia sociedade a que teña opción de
recompra. Explica o Sr. Sisto que os prazos previstos son os seguintes: 2012 creación
da empresa mixta e busca de socios, 2013 redacción dos proxectos de urbanización e
inicio das obras e 2014 remate das obras de urbanización e inicio da construción das
naves polos propietarios das parcelas.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o polígono industrial é importante, porque non existe solo industrial no concello,
engadindo que quere facer algunhas preguntas. Quere saber se a empresa mixta
crease so para o desenvolvemento do polígono ou vai ser para todo tipo de solo, como
pasa con EMUVISSA. Pregunta o Sr. Parajó se o polígono se desenvolve por
compensación e canto van cobrar os propietarios dos terreos, sabendo que o m²
despois vai ser de máis de 50 € e pregunta se as empresas coas que se contactou son
de Teo ou de fora do concello e se os terreos se poden vender a empresarios que non
sexan de Teo.

Intervén a

concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen pregunta se é preciso

modificar o PXOM para poder desenvolver o SUND deste polígono de A Ramallosa, ou
se sería suficiente con un plan de sectorización, porque se fose necesario modificar o
Plan Xeral, os prazos previstos polo Sr. Sisto non lle parecen reais, aínda que estaría
moi contenta se fora posible facelo neses prazos. Tratándose da empresa mixta quere
saber a Sra. Lemus se é soamente para o polígono industrial ou se é para algo máis.
Pregunta tamén que reunións houbo cos empresarios ata agora e se hai seguridade de
que hai interesados dispostos a investir, xa que se o concello se vai meter nun
expediente de municipalización debería saber se vai ter socios privados.
Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen pregunta se a comparecencia do Sr.
Sisto é solo sobre o polígono industrial, xa que ten preguntas sobre outros temas
urbanísticos. Sinala que no tema do polígono industrial está de acordo e que espera
que os prazos referidos se respeten. Di o Sr. Fernández que ten algunhas preguntas
relacionadas coa situación da recepción da urbanización Campos de Mirabel,
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engadindo que en Augas Mansas existen problemas herdados do anterior goberno,
pero que en 5 anos o concelleiro de urbanismo non lle dou ningunha solución aos
veciños. Remata o Sr. Fernández preguntando se hai outros casos de urbanizacións
sen recepcionar como estes.
Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que hoxe é un día importante para Teo
porque a Xunta aprobou a ampliación da ETAP de Pontevea, engadindo que, en
relación á comparecencia do Sr. Sisto, vai intervir o Sr. Gesto.
O Sr. Gesto di que ten unha serie de preguntas sobre este tema. Sinala que non lle
quedou claro se o sistema de actuación vai ser de cooperación ou de compensación. Di
que en canto ao feito de que se trate dun SUND implica que hai que modificar o PXOM,
e que hai que explicarlle ben á Xunta de Galicia porque se fai, engadindo que o PP de
Teo vai colaborar co equipo de goberno para que se poida levar a cabo. En canto aos
custos de urbanización quere saber o Sr. Gesto se no prezo de 54 €/ m², está incluído
o prezo dos terreos, porque os prezos do polígono de Costa Vella en Santiago ou no do
Tambre os prezos están entre 450 e 700 €/ m², e en cambio no polígono da Sionlla, que
desenvolve a Xunta, o prezo é de 150 €/m m², e cree que habería que facer un
polígono que sexa competitivo. Entende o Sr. Gesto que é unha boa oportunidade para
a localización das empresas que hai actualmente, pero tamén para atraer a empresas
novas, pero tendo en conta qué proxectos van a desenvolver e qué postos de traballo
van a ofrecer, para saber que vai pasar nese solo e evitar que queden parcelas
baleiras. Tratándose dos prazos sinala o Sr. Gesto que lle parecen moi ambiciosos,
engadindo que en todo caso o grupo municipal do PP vai a axudar para que solo estea
a disposición das empresas o antes posible. Explica o Sr. Gesto que, neste senso, a
Xunta de Galicia aprobou unha lei o ano pasado para que se puideran segregar os
solos mais grandes, e no caso de que non se atopara moita demanda no polígono da
Ramallosa, habería a posibilidade de desenvolver unha parte do outro polígono,
deixando ao marxe a vía principal. Remata o Sr. Gesto preguntando cantos metros
cadrados quedan para o polígono industrial de A Ramallosa, unha vez que se separen
as vivendas unifamiliares.
Respónde o Sr. Sisto que a súa comparecencia de hoxe, a petición do PP, é para
explicar as xestións realizadas en relación co polígono industrial da Ramallosa, por iso
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se limitou a falar dese tema, pero que non ten inconveniente en respostar as outras
cuestións.
Dille ao Sr. Parajó que a empresa mixta crease exclusivamente para desenvolvemento
do polígono industrial, aínda que ese sería unha das cuestións que tería que debater a
Comisión, pero en principio a idea é restrinxila ao polígono.
Aclara que os custo dos terreos esta valorado nuns 960.000 € e os terreos, despois da
delimitación, quedarían en torno aos 120.000 m², o que implica que se pagaría
aproximadamente a 8 €/ m², que é un prezo superior ás expropiacións da Xunta, que
ascende a 4 €/ m², porén preténdese que o prezo sexa suficiente para non ter que ir á
expropiación ofrecendo aos veciños un prezo de partida que sexa razoable.
O Sr. Sisto dille á Sra. Lemus que non ten sentido discutir sobre os prazos, pero que
considera que son axustados, tendo en conta o informe do anterior arquitecto municipal
que fixo o estudo.
En relación co compromiso dos empresarios consultados di que despois dunha
primeira reunión de toma de contacto, presentoúselle un estudo de custes, e abriuse
un prazo para que plantexaran as demandas de terreo e as necesidades de
edificabilidade, co obxecto de cumprir a porcentaxe de edificabilidade do conxunto do
polígono compensando unhas parcelas con outras, contándose co posicionamento, por
escrito, de cada un dos empresarios dicindo as necesidades de terreo e de
edificabilidade.
Explica o Sr. Sisto que hai dous sistemas habituais de desenvolvemento dos polígonos,
un é o sistema de compensación, de iniciativa privada a través dunha empresa que
loxicamente ten un fin económico, e o outro sistema sería través de sociedades
xestoras. O sistema que se propón, de sociedade de economía mixta, é un sistema
novo, non é de compensación nin de cooperación, pero ten garantías suficientes e evita
problemas porque son os socios os que van a desenvolver o polígono, e non contempla
a compra de terreo para logo facer a nave, senón que se pretende que se involucre no
proceso empresarial, e se non se constrúe nun tempo razoable haberá que devolver o
terreo á empresa mixta. Explica o Sr. Sisto que ao ser os propietarios os que van a
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levar a cabo a actividade iso permite saber qué tipo de actividade se vai desenvolver e
situar ás empresas en función de que sexa comercial ou industrial.
Dirixíndose ao Sr. Fernández dille que o problema da recepción da urbanización de
Campos de Mirabel, esperase que quede solucionado nos próximos días. Tratándose
de Augas Mansas explica o Sr. Sisto que é distinto, porque a urbanización ten moitos
problemas, engadindo que se tento unha negociación con Mahia pero que non foi
posible e que calquera solución pasa por modificar o plan parcial, no que figura unha
zona de uso comercial na parte central que non é viable economicamente. A
modificación do plan parcial implica que hai que adaptalo ao PXOM, e iso é imposible
porque está atravesado por un vial, e habería que cambiar o transformador de Fenosa.
Pensouse nunha permuta dos terreos, pero calquera solución pasaba por modificar o
plan parcial, polo que se propuxo executar as obras conforme ao plan parcial que había
no seu momento, o que implica cambiar os vestiarios da piscina, cortar a piscina de
nenos, trasladar a antena e retirar o deposito de gas, ademais dalgunha outra obra de
menor importancia, pero os veciños non queren facerse cargo dos gastos e o aval de
Mahía, de un millón de euros, non pasou de ser unha simple proposta que o concello
aceptou, pero que non chegou a facerse efectivo, e o único aval da construtora é de
sete millóns de pesetas. Neste momento estase facendo unha valoración das obras
necesarias e negociando cos veciños para realizalas despois do verán.
En canto ás outras urbanizacións sinala o Sr. Sisto que existen deficiencias e que por
iso están sen recepcionar, pero son menos graves e están en camiño de resolverse.
Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó
pregunta se xa se falou cos propietarios dos terreos do polígono industrial, e se están
de acordo co prezo de 7 ou 8 €/ m². Tamén pregunta se se vai a ter en conta o tema da
contaminación das empresas contaminantes para a súa situación dentro do polígono.
A Sra. Lemus di que o sistema de empresa mixta non é un sistema de actuación, e
considerando que, tal como está planeado, o sistema de compensación non é posible,
parécelle que sería mais ben un sistema de expropiación. Opina que o prezo de 7 ou 8
euros m², non é parece real e considera que se está tentando tirar para diante, pero
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que isto vai para largo, e no momento en que se constitúa a comisión será o momento
de plantexar os problemas.
O portavoz do BNG, Sr. Fernández di que, en canto á urbanización de Augas Mansas,
en cinco anos, a concellería de urbanismo debería terlle dado unha solución que
aceptaran os veciños. En canto as outra urbanizacións espera que o problema se
solucione canto antes.
O concelleiro do PP, Sr. Gesto, di que se deberían abrir vías de comunicación entre os
propietarios dos terreos, empresarios e os grupos municipais da oposición, para
analizar a situación, porque a idea é boa pero entre os veciños hai confusión e parece
ser que na zona se están dando situacións de especulación. Considera que tamén
habería que analizar que tipo de industrias se van a instalar e se vai haber terreo
terciario comercial ou industrial. Remata o Sr. Gesto manifestando a súa preocupación
porque se trate dun SUND.
O Sr. Sisto aclara que non se falou cos propietarios de xeito colectivo, pero que si que
se lle foi dando información a medida que se foron interesando, dándoselle a mesma
información que a que se trasladou aos empresarios. En relación ao prezo do metro
cadrado sinala que sae dunha estimación de custos, que están por enriba dos que se
pagaron polas expropiacións do AVE e da Autovía, que foron mais baixos que os
previstos neste caso, coa intención de non ter que ir á expropiación. Engade que o
concello non ten intención de facer o polígono industrial a conta dos propietarios dos
terreos.
En relación coa contaminación das empresas que se vaian instalar, sinala o Sr. Sisto
que terán que adoptar as medidas correctoras correspondentes de acordo coa
lexislación aplicable, igual que se lle aplican agora, cando se instalan no medio de
núcleos ou ao lado dunha vivenda. Sinala que a constitución da comisión está prevista
para o próximo mes e que se pretende que todas as forzas políticas estean
representadas con voto ponderado, coa intención de que todos poidan participar.
Dirixíndose ao Sr. Fernández dille que en relación coa recepción das urbanizacións hai
que ter en conta que, situacións, como facer unha vivenda nun trasteiro, no se poden
legalizar.
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Neste momento, sendo as 21 horas e doce minutos, sae da sesión a concelleira María
Carmen Álvarez Garea.
O Sr. alcalde da por rematada a comparecencia do Sr. Sisto.

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A APROBACIÓN DEFINITIVA
DA

DELEGACIÓN

NA

DEPUTACIÓN

PROVINCIAL

DA

FACULTADE

DE

ESTABLECER ACORDOS E CONVENIOS COA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DO ESTADO EN MATERIA DE COLABORACIÓN E INSPECCIÓN EN RELACIÓN
CO IBI.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 04/05/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 28/05/2012.
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Considerando que o Pleno do Concello en sesión de data 26/01/2012 adoptou o acordo
provisional de delegación na Deputación Provincial da facultade para establecer
acordos e convenios coa Administración Tributaria do Estado en materia de
colaboración e inspección en relación có IBI
Considerando que dito acordo provisional estivo exposto ao publico durante 30 días
hábiles contados a partires do día seguinte oa da publicación do edicto no BOP en data
07/03/2012
Considerando que durante ese período non se presentaron reclamacións ou suxestións
contra o acordo provisional.
Considerando que as Bases aprobadas pola Deputación Provincial para a prestación
de servizos tributarios aos concellos da provincia esixen, unha vez concluída a
exposición pública, o acordo posterior do Pleno polo que se convirte en definitivo o
acordo provisional de delegación.
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa de
Facenda, a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.-Aprobar definitivamente a delegación na Deputación Provincial da facultade
para establecer acordos e convenios coa Administración Tributaria do Estado en
materia de colaboración e inspección en relación có IBI.
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Segundo.-Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial de A Coruña có fin
de que sexa adoptado o acordo de aceptación polo Pleno de dita entidade local”.
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que está de acordo.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que mantén a mesma postura
do Pleno de aprobación inicial deste acordo.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e pregunta se a delegación comprende a
tramitación.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que manteñen a mesma postura do pleno
anterior.

Sendo as 21 horas e catorce minutos entra a concelleira María Carmen Álvarez Garea,
incorporándose de novo á sesión.
Resposta o Sr. Sisto que as altas non as da a Deputación, senón que as da Facenda, e
que a Deputación complementa o traballo que se fai no concello en relación coas altas
e baixas. Salienta o Sr. Sisto que o que si que é certo é que a Deputación esixe que se
faga a revisión catastral.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que como non estivo no pleno onde se aprobou incialmente a delegación non sabe de
que vai, pero que en calquera caso vai a apoiar a proposta da alcaldía.

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e o resto dos grupos renuncian á segunda
quenda de intervencións.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (7 concelleiros non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-IN-TEO)
e sete abstención (6 PP e 1 grupo mixto- PSdeGPSOE), acorda:
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Primeiro.-Aprobar definitivamente a delegación na Deputación Provincial da
facultade para establecer acordos e convenios coa Administración Tributaria do
Estado en materia de colaboración e inspección en relación có IBI.

Segundo.-Dar traslado do presente acordo á Deputación Provincial de A Coruña
có fin de que sexa adoptado o acordo de aceptación polo Pleno de dita entidade
local.

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A

3ª MODIFICACIÓN DA

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS.
O Sr. alcalde da conta da proposta da alcaldía de 16/05/2010, que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facendas e
asuntos económicos de 28/05/2012.
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
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) tramitouse o expediente para levar a cabo a 3ª modificación da
Ordenanza do Prezo Público por realización de actividades culturais e deportivas.
Visto o informe de intervención emitido ao respecto en data 16/05/2012.
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, a adopción dos seguintes ACORDOS:
Primeiro.- Aprobar a 3ª modificación da Ordenanza reguladora do prezo público por
realización de actividades culturais e deportivas, nos seguintes termos:
3ªMODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR
REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS
Artigo 1º.- Modificación do artigo 4.-Importe do prezo público
O artigo 4 queda redactado da seguinte forma:
“Importe do prezo público:
- escolas deportivas e culturais.- 20€ por actividade
-cursos e obradoiros.-20€ por actividade.
- actividades físicas e de lecer.-20€ por actividade.
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- campamentos urbáns.-20€ por campamento.
-campamentos de verán e excursións de mais de un día: 10€ por día.”
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.- Unha vez aprobada definitivamente a modificación, publicar o texto íntegro da
3ª Modificacicion da Ordenanza reguladora do prezo público por realización de
actividades culturais e deportivas no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web
municipal”.
O Sr. alcalde explica que na modificación que se fixo no seu momento da ordenanza
non se tocaron os campamentos de verán, e que as taxas non cobren nin o 50 % do
seu custo, polo que é necesario subilas.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que está de acordo con que as taxas non chegan para cubrir os custes do servizo, pero
que tendo en conta o momento de crise no que nos atopamos, non lle parece oportuno
subilas e polo tanto vota en contra de calquera suba de taxas.

Intervén a

concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que non entende que se

propoña outra suba de taxas dunha ordenanza que se modificou fai dez meses.
Engade que recoñece que non é unha taxa das mais esaxeradas, pero que dende xuño
pasado aprobáronse dez subas de taxas e prezos públicos e polo tanto non vai a
apoiar esta proposta porque non quere ser participe desta estratexia de recadación.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que presenta unha emenda in voce
que consiste en manter os 7,5 €/día, como prezo único para todos os usuarios, para os
campamentos de verán e excursións de mais dun día establecida na Ordenanza actual,
mantendo as exencións da ordenanza de 2008. Di que os campamentos teñen un fin
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social e de conciliación da vida familiar e 7,5 €/día é unha cantidade importante para as
familias con menos recursos, que son as que teñen máis necesidade deste servizo.

O portavoz do PP, Sr. Guerra, cede a palabra ao Sr. Pallas quen di que non están a
favor da suba proposta nun momento tan difícil, aínda que entenden as cifras que ten
que asumir o concello, polo que se van a abster.

Intervén o Sr. alcalde e di que aínda coa suba o concello está sufragando o 50 % do
custo dos campamentos con fondos propios que pagan todos os veciños, teñan ou non
teñan fillos. Engade que o que se pode facer é acollerse aos campamentos da Xunta
que son máis caros.

O Sr. alcalde pregúntalle á secretaría e interventora se é posible debater a emenda in
voce

do BNG, ao ter contido económico, engadindo que pola súa parte non hai

problema en trátala.

Respóndelle a interventora que o incremento é pequeno e que se segue mantendo o
criterio de non cubrir cos ingresos o custo do servizo ao tratarse dun servizo esencial.

O Sr. alcalde pregunta se procedimentalmente é posible tratala.

A secretaria di que habería que votar primeiro a emenda e logo a proposta.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que está en contra da suba e polo tanto vai a votar en contra.

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, renuncia a segunda quenda de
intervencións.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que os servizos con caracter social e
de interese público poden ser subvencionados no 50 % ou máis, sen cubrir a totalidade
do custe do servizo polos usuarios.
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O portavoz do PP, Sr. Guerra, non intervén nesta segunda quenda.

O Sr. alcalde sinala que neste caso non se cubre nin o 50 % do custo do servizo,
facendose unha achega importante polo concello polo que van votar en contra da
emenda do BNG, mantendo a proposta orixinal.

Rematado o debate sométese a votación a emenda presentada in voce, polo portavoz
do BNG, Sr. Fernández, que consiste en manter o prezo dos campamentos de verán e
excursións de mais dun día en 7,5 € por día en vez de 10 € por día da Proposta da
alcaldía, mantendo o resto igual.

Sometida a emenda a votación queda rexeitada por sete votos en contra (7 concelleiros
non adscritos), dous votos a favor (2 BNG) e oito abstencións (6 PP e 2 grupo mixto).

A continuación sométese a votación a proposta da alcaldía de 16/05/2010, ditaminada
favorablemente pola Comisión especial de contas, facendas e asuntos económicos de
28/05/2012.

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con sete votos a favor (7
concelleiros non adscritos), tres en contra (2 BNG e 1 grupo mixto-IN-TEO) e sete
abstencións (6 PP e 1 grupo mixto- PSdeGPSOE), acorda:

Primeiro.- Aprobar a 3ª modificación da Ordenanza reguladora do prezo público
por realización de actividades culturais e deportivas, nos seguintes termos:
3ªMODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR
REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS
Artigo 1º.- Modificación do artigo 4.-Importe do prezo público
O artigo 4 queda redactado da seguinte forma:
“Importe do prezo público:
- escolas deportivas e culturais.- 20€ por actividade
-cursos e obradoiros.-20€ por actividade.
- actividades físicas e de lecer.-20€ por actividade.
- campamentos urbáns.-20€ por campamento.
-campamentos de verán e excursións de mais de un día: 10€ por día.”
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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.- Unha vez aprobada definitivamente a modificación, publicar o texto
íntegro da 3ª Modificacicion da Ordenanza reguladora do prezo público por
realización de actividades culturais e deportivas no Boletín Oficial da Provincia e
na páxina web municipal.

6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG EN DEFENSA DO
ENSINO PÚBLICO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, Manuel Anxo Fernández Baz.

O Sr. Fernández sinala que vai intervir a concelleira D.ª Camen Diéguez González.

A Sra. Diéguez da conta de moción do seu grupo de 16/05/2012 (rex. entrada nº 4.064,
de 18/05/2012), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola
Comision Informativa de educación e deporte de 28/05/2012.
“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO

MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ,
concelleiros do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de
Teo, presentan esta MOCIÓN EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO GALEGO, para o seu
debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A comunidade educativa galega a través de diferentes entidades (organizacións sindicais, ANPAS,
movementos de renovación pedagóxica, organizacións estudantís partidos políticos...) constituíu a
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Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público para manifestar o rexeitamento ao Real DecretoLei 14/2012, publicado polo goberno do Estado, para esixir da Consellaría de Educación que non
aplique en Galiza ningún dos recortes contidos no RD Lei e que o recorra por invadir as
competencias que en materia educativa ten a Xunta de Galiza.
A Educación é un dereito que os gobernos teñen a obriga de garantir nas mellores condicións
posíbeis. Só a través do ensino público se poden minorar as diferenzas sociais e se poden formar as
xeracións do futuro nos valores da liberdade, da igualdade, dos dereitos humanos e da democracia.
O ensino non é unha mercadoría. Nunca pode ser medido con criterios de rendibilidade económica.
A súa oferta e calidade debe estar garantida para todas e para todos, independentemente da
procedencia socioeconómica ou xeográfica de cadaquén, aplicando as medidas compensatorias
necesarias para garantir a igualdade de oportunidades. Por iso mesmo, nun momento de crise
económica é cando cómpre fortalecer os servizos públicos e manter as dotacións necesarias para
que non perdan calidade e para que o conxunto da cidadanía, esa que está a sufrir a crise, non se
vexa privada dos seus dereitos.
Mais iso non é o que sucede hoxe. O actual goberno galego veu aplicando sucesivos recortes ao
ensino público e reduciu en 425 millóns os orzamentos en relación aos de 2009, o que provocou a
perda de máis de 2.000 docentes e a conseguinte falta de dotación necesaria para facer fronte á
atención á diversidade, ao reforzo educativo e ás necesidades educativas especiais, é dicir, a todas
as necesidades que ten o sistema educativo galego. Xunto a isto, a Administración galega eliminou a
gratuidade dos libros de texto e non cobre as baixas do profesorado inferiores a quince días.
Gastáronse millóns en tirar con libros por estaren en galego e en facer propaganda da eliminación
da gratuidade dos libros, mentres mantiñan e incrementaban as axudas aos centros privados
concertados, mesmo cando segregan o alumnado por sexo.
A sociedade galega non merece que o ensino, onde deben medrar e formarse as xeracións do futuro,
sexa tido en tan pouca consideración polo goberno galego. Co pretexto da crise, golpéase, de
maneira grave, o ensino público, pondo en cuestión o dereito á educación das clases populares. Por
iso, pedímoslle que rectifique e que, como primeira medida, se posicione en contra dos recortes que
agora nos quere aplicar o goberno do Estado.
Os recortes que se propoñen buscan reducir o profesorado dos centros (despedindo miles de
docentes), incrementar o número de alumnado por aula (masificando as aulas), reagrupar alumnado
de diferentes niveis educativos nunha mesma aula e reducir a oferta educativa. Todas estas medidas
dificultan o acceso á educación das clases sociais máis desfavorecidas, van contra a calidade do
ensino e significan maior fracaso escolar.
Estes recortes van supoñer, de levalos a cabo:
•

Incrementar as ratios a 30 alumnos/as en Infantil e Primaria, 36 en Secundaria e 42 en
Bacharelato. Esta medida provocará a masificación das aulas, impedirá unha atención
personalizado do alumnado e atender as necesidades educativas específicas, e suporá menor
calidade do ensino e maior fracaso escolar.

•

Impor unha xornada lectiva semanal mínima para o profesorado de 25 horas en Primaria e
20 en Secundaria. Isto traducirase, entre outras consecuencias, en que o profesorado terá que
impartir materias das que non é especialista, completar horario noutros centros,
incrementando as itinerancias, e dificultará a realización doutros labores necesarios para o
funcionamento do centro e para mellorar a calidade do ensino.

•

Non substituír o profesorado de baixa. Será un prexuízo para o centro e para o alumnado que
as baixas non se cubran até que pasen catorce días (dez días lectivos). Os centros verán
alterado o seu plan de traballo cada vez que se produza unha baixa e o alumnado terá que ser
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atendido por profesorado de diferentes especialidades á do substituído, conculcando o dereito á
educación do propio alumnado.
•

Eliminar o requisito de ofertar dúas modalidades de bacharelato. Con graves consecuencias
na formación do alumando, obrigado a desprazarse de non contar na localidade coa
modalidade de bacharelato que quere cursar. Afasta os servizos dos ámbitos non urbanos,
restando máis poboación ao rural, reduce o acceso ao ensino superior, polas dificultades de
gran parte do alumnado de custearse os desprazamentos, incrementando o abandono escolar e
dificultando cursar os estudos desexados.

•

Adiar a implantación de ciclos de formación profesional. Que prexudica gravemente as
persoas que, precisamente nun momento de crise económica, buscan unha mellor e máis
actualizada formación, entre elas moitas persoas paradas.

•

Incrementar as taxas universitarias. Trátase dunha suba desorbitada, que pode superar o 50%
e que se fixará en función do custo das titulacións. Isto achegará o prezo das matrículas ao que
hai nas universidades privadas e impedirá que as universidades públicas continúen a cumprir o
papel de inclusión e igualdade social.

Con estes recortes atácase gravemente o ensino público e a súa calidade, así como o dereito de
igualdade de oportunidades do alumnado, que aumentará o fracaso escolar e despedirá máis de
2.000 docentes. Por iso, solicitamos do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO

Solicitar do Goberno Galego que actúe como tal e non se someta a decisións que van en contra
do ensino galego, que se negue, rotunda e publicamente, a aplicar calquera das medidas
contidas no RD Lei 14/2012 e presente recurso por invasión de competencias”

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que a educación en España está considerada das peores de Europa, e pregúntase se
isto é culpa dos profesores, dos alumnos ou do número de alumnos por aula, cando hai
clases con 18 ou 20 alumnos por clase. Di non estar de acordo con que se reduzan
fondos na educación, engadindo que porén a educación falla e hai que facer cambios,
resultando claro que as baixas dos profesores que había antes agora non as hai.
Remata o Sr. Parajó a súa intervención dicindo que con esta moción non se resolven
os problemas do ensino en Galicia e que polo tanto o Sr. Feijoo algo terá que facer pola
educación.

Intervén a

concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que está de acordo coa

moción, porque é certo que hai problemas na educación, pero recortando os fondos os
problemas non se resolven, senón que se agravan. Engade que sabe que con esta
moción non se resolven os problemas da educación, pero o normal sería apoiar unha
moción en apoio da educación dos nenos e nenas que representan o futuro.
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Neste momento, sendo as vinte e unha horas e corenta e tres minutos sae da sala a
concelleira do PP, D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón.

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

A Sra. Leborán di que o PP está en desacordo con este tipo de mocións que son
xeralistas, non sendo nun pleno municipal onde se deben debater. Cree que no pleno
deberíase falar dos problemas nos centros educativos de Teo e tratar de dar solución
aos mesmos.

Neste momento, sendo as vinte e unha horas e corenta e cinco minutos, incorporase á
sesión a concelleira do PP, D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón.

Segue a Sra. Leborán dicindo que se poden dar solucións á comunidade educativa de
Teo, e aínda que a calidade da ensinanza tamén afecta a Teo, ven dada dende arriba,
guste ou non, engadindo que a moción implica que hai que facer comisións
informativas e que custan cartos. Salienta que na exposición de motivos da moción
dise que “o Goberno decidiu acabar cos servizos públicos” e iso é moi forte e so
consigue meter medo e crear alarma social. Sinala a Sra. Leborán que dende o seu
grupo están preocupados pola situación de España e pola herdanza que se lles vai
deixar aos fillos, pero que teñen intención de tirar para adiante, porque hai que
optimizar recursos sen renunciar ao importante, e iso implica que hai que prescindir de
cousas. Considera a concelleira do PP que na moción do BNG fálase de recortes que
non son exactos, como o incremento de alumnos por aula a 30, que non é certo, xa que
está en 25, ou poñer xornada de 25 horas ou 20 para secundaria, que xa se esixía,
aínda que se incumpría a lei, engadindo que a substitución de profesores e outras
propostas xa estaban lexisladas pero se estaban incumprindo.

A Sra. Leborán critica as medidas do goberno tripartito, sinalando que había unha taxa
elevada de abandono escolar e, en tempos de vacas gordas, era o momento de tomar
medidas e naquel momento non se preocuparon da calidade de ensinanza, senón que
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o que fixeron foi recortar horas lectivas. Pregúntase a Sra. Leborán se isto non está en
contra da calidade da ensinanza, engadindo que o que demostra é que mais recursos
non implica mellores resultados, e que co PP baixouse a taxa de abandono escolar.

Remata a Sra. Leborán a súa intervención dicindo que todo o mundo quere que a
calidade da ensinanza sexa óptima, e que o PP apoia a calidade do ensino público, o
que non apoia é a moción do BNG, porque está en contra do despilfarro e da mala
utilización dos recursos.

Intervén a concelleira de educación, D.ª María Carmen Álvarez Garea, e di que o
incremento da ratio de alumnos por profesor e o incremento do horario do profesorado
implica condenar ao fracaso escolar aos alumnos que precisan reforzo, o que supón un
retroceso máis nos servizos públicos. Engade que esta medida destrúe emprego e crea
exclusión social, e que a educación é un ben público que hai que protexer como dereito
universal que é, mentres que o Real Decreto trata a educación como algo mercantilista.

A Sra. Garea dille á Sra. Leborán que hai que distinguir entre horas de atención e horas
de docencia directa e que as substitucións dos profesores en horas libres non son tales
xa que nesas horas os profesores fan outro tipo de traballos complementarios, cantas
máis horas se dediquen a docencia directa menos horas se dedicarán a traballar
noutras actividades educativas.

Aberta a segunda quenda de intervencións, a Sra. Diéguez e di que tanto o Sr. Parajó
como a Sra. Leborán tratan de defender a postura do Goberno actual que está a facer
unha campaña de desprestixio do profesorado e mesmo do alumnado perfectamente
planificada, sen base real e co obxecto de descargar culpas, e que se coñeceran como
funcionan os centros por dentro e o profesorado non dirían o mesmo. Opina a
concelleira do BNG que o que está detrás de todo isto é acabar co ensino público.
Remata a Sra. Diéguez dicíndolle á Sra. Leborán que a moción tamén se ocupa do
ensino no concello de Teo, porque se trata de loitar polo ensino público en xeral, e os
recortes nos centros educativos afectan tamén aos centros deste concello.
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non quere entrar en discusións coa Sra. Diéguez sobre este tema, pero que o que
lle sorprende é que a Sra. Garea defenda a moción do BNG. Engade que el non é un
profesional da educación, pero sabe que a educación é mala e ten claro que aos
profesores hai que meterlles caña.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen reitera o seu apoio a moción e
engade que se o PP está en contra deste tipo de mocións que presente as súas coas
ideas propias, xa que leva seis meses sen presentar ningunha.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e dille á Sra. Lemus que o PP decide cando
ten que presentar mocións. Salienta que ela non dixo se os profesores traballan ou non
traballan, porque en todos os colectivos hai xente que traballa e outros que non, e que
sempre houbo profesores bos e malos e sempre houbo clases particulares de reforzo,
que se pagaban, non tendo claro se iso ten relación coa calidade da educación.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 concelleiros non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSdeGPSOE) e sete votos en contra (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda solicitar do
Goberno Galego que actúe como tal e non se someta a decisións que van en
contra do ensino galego, que se negue, rotunda e publicamente, a aplicar
calquera das medidas contidas no RD Lei 14/2012 e presente recurso por
invasión de competencias.

Sendo as vinte e dúas horas e dez minutos, o Sr. alcalde interrompe a sesión para
facer un receso de dez minutos.
Ás vinte e dúas horas e vinte e cinco minutos iniciase de novo a sesión, seguindo co
estudo dos asuntos incluídos na orde do día, incorporándose á mesmo todos os
concelleiros da Corporación.
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7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO (PsdeG-PSOE) SOBRE
REFORMA DE PLANTA XUDICIAL E TAXAS XUDICIAIS.
O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.
A Sra. Lemus da conta da moción do grupo mixto (PSdeG-PSOE) de 19/05/2012 (rex.
entrada nº 4.095), ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo,
vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 28/05/2012, que se recolle a
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 REFORMA DE PLANTA
XUDICIAL E E TAXAS XUDICIAIS, 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 19 de abril pasado, o Consello Xeral do Poder Xudicial aprobou un documento, sen
validez xurídica algunha, no que propón a modificación do deseño das plantas xudiciais
en España. Polo que se refire a Galicia, dito documento propón unha drástica redución
dos partidos xudiciais actualmente existentes polo que pasaríamos de 45 partidos
xudiciais a 13.
Esta reforma proposta polo Consello Xeral do Poder Xudicial, e que o Ministro de
Xustiza quere asumir, non supón en
ningún caso unha modernización da
Administración da Xustiza, senón todo o contrario. Dita medida, unida a da suba das
taxas xudiciais, supón unha nova traba aos cidadáns para o acceso o dereito a tutela
xudicial efectiva. A Xustiza, pasará a ser ademais de lenta, CARA E LONXANA.
Dende o PSdeG PSOE vimos defendendo a necesidade de modernizar a Administración
de Xustiza, pero diferimos do modelo que propón o CXPX. A Administración de Xustiza
se moderniza coa reforma das leis procesuais, coa regulación de solucións
extraxudiciais alternativas, coa racionalización de medios materiais e persoais
existentes, coa dotación de mais e mellores medios, coa informatización adecuada dos
Tribunais etc.
A proposta do CXPX ademais de non resultar rendible dado o momento de dificultades
económicas que estamos a sufrir (pois suporía a creación da grandes sedes xudiciais
nas 13 demarcacións que propón para Galicia), non se axusta as características
xeográficas nin sociais do noso pais, onde existe unha gran dispersión poboacional, e
suporá que cidadáns se teñan que
desprazar a sedes xudiciais lonxanas, coas
correspondentes dificultades de mobilidade e cos gastos económicos que leva
aparellada a subida das taxas.
O anterior Goberno do Partido Socialista, encomedou a unha comisión de expertos a
elaboración dun informe acerca da ruta a seguir a fin de acadar a reordenación do
mapa xudicial. Dito informe foi aprobado polo Consello de Ministros e apostaba pola
creación dos Tribunais de Instancia, por culminar o proceso de implantación da nova
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oficina xudicial, e por facer realidade o uso das novas tecnoloxías na Administración de
Xustiza.
Agora o Goberno do PP parece querer empezar a casa polo tellado, ante o que desde o
PSdeG PSOE amosamos o noso total rexeitamento, porque ademais do que xa se
expuxo, suporía para os Concellos afectados graves prexuízos na súa economía local.
A maiores, o Goberno do PP ven de aprobar o Anteproxecto de Reforma das taxas
xudiciais, o que supón un COPAGO ou REPAGO polos xusticiables dos servizos da
Administración de Xustiza. Queda lonxe a lei 25/1986 de 24 de decembro aprobada
polo Goberno Socialista de Felipe González, que suprimira absolutamente as taxas
xudiciais, facendo así a mais cabal interpretación do disposto na Constitución Española.
O retorno a rancia institución das taxas xudiciais, ten como escusa, segundo o goberno
do PP evitar o exceso de litioxidade, pero en realidade nos atopamos ante un claro
ataque frontal o principio constitucional da tutela xudicial efectiva. Os remedios para
evitar a conxestión pasan por elevar o número de xuíces, optimizar a produtividade,
con aplicación de recursos técnicos do noso tempo e en último termo, potenciar como
xa se expuxo as solucións alternativas o proceso tales como o arbitraxe e a mediación.
Lonxe disto, o PP pretende solucionar o problema creando unha xustiza de dúas
velocidades: unha de ricos e urbanos fronte a outra de para as rendas medias e baixas
e que viven en vilas e pobos máis pequenos.
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO
•

•
•

Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a fin de que inste o Goberno do Estado
para que non de validez algunha á proposta de reforma da planta xudicial
elaborado polo Consello Xeral do Poder Xudicial., mantendo as demarcacións
xudiciais actualmente existentes.
Instar a Xunta de Galicia a fin de que inste o Goberno do Estado que proceda a
retirar o Anteproxecto de Reforma das taxas xudiciais.
Dar traslado deste acordo ao Consello da Avogacía, á Xunta de Galicia, ao CXPJ e
ao Ministerio de Xustiza”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que está de acordo coa moción, excepto no punto 2, sobre as taxas xudiciais, porque a
xustiza está colapsada e a taxa de 50 € evitaría este colapso nos xulgados. Di que no
caso de que se retire este punto apoiaría a moción, absténdose noutro caso.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que a proposta do consello xeral do
poder xudicial mantén o poder centralista en materia de xustiza e considera que a Lei
de planta debería modificarse dende Galicia, xa que a Comunidade Autónoma ten
competencia en materia de xustiza, e esta proposta non ten en conta as características
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propias de Galicia. Di que o seu grupo propón unha emenda, de xeito que na parte
resolutiva se engada ”Instar á Xunta de Galicia a que demande a transferencia das
competencias para fixar a estrutura do mapa xudicial (partidos e unidades xudiciais) a
través do Parlamento e os órganos competetentes en materia de xustiza da
Comunidade Autónoma”.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que de momento é unha proposta e non ten
sentido pronunciarse sobre algo que non está elaborado, polo que o voto do seu grupo
vai a ser en contra.

Intervén o Sr. alcalde e di que está de acordo coa moción presentada e quere saber
que criterio vai seguir a Sra. Lemús en relación coa emenda do BNG.

A Sra. Lemus di que non ten ningún problema coa emenda formulada polo BNG, senón
todo o contrario.

O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di que agora Teo depende de Padrón no tema
xudicial e logo se pasaría a depender de Santiago, que tamén está colapsado,
engadindo que non se pode querer eliminar unhas taxas e logo querer poñer outras.
Remata o Sr. Parajó sinalando que as taxas xudiciais evitarían un colapso na xustiza, e
que se a moción se mantén el vaise a abster.

O portavoz do BNG Sr. Fernández, di que a Lei de planta é do ano 88 e que habería
que facer un novo deseño do mapa xudicial, tendo en conta as características propias
de cada comunidade autónoma, e concretamente de Galicia. Considera o Sr.
Fernández que a proposta so pensa en cadrar contas e non en mellorar os servizo aos
cidadáns.
O portavoz do PP, Sr. Guerra, non intervén.

Aclara o Sr. alcalde que se vai a proceder a someter a votación a moción do grupo
mixto

(PSdeG-PSOE),

de

19/05/2012

(rex.

entrada

nº

4.095),

ditaminada

favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e
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servizos básicos de 28/05/2012, coa emenda formulada “in voce” polo BNG e aceptada
pola Sra. Lemus.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 concelleiros non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSdeGPSOE), seis en contra (6 PP) e unha abstención (1 grupo mixto-IN-TEO), acorda:
• Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a fin de que inste o Goberno do
Estado para que non de validez algunha á proposta de reforma da planta
xudicial elaborado polo Consello Xeral do Poder Xudicial., mantendo as
demarcacións xudiciais actualmente existentes.
• Instar a Xunta de Galicia a fin de que inste o Goberno do Estado que
proceda a retirar o Anteproxecto de Reforma das taxas xudiciais.
• Dar traslado deste acordo ao Consello da Avogacía, á Xunta de Galicia, ao
CXPJ e ao Ministerio de Xustiza.
• Instar á Xunta de Galicia a que demande a transferencia das competencias
para fixar a estrutura do mapa xudicial (partidos e unidades xudiciais) a
través do Parlamento e os órganos competetentes en materia de xustiza da
Comunidade Autónoma.

8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO (PsdeG-PSOE) DE
CUMPRIMENTO DA XUNTA DE GALICIA DO PACTO LOCAL SOBRE TRASPASO
DE CUSTES DE MANTEMENTO DE CENTROS DE SAÚDE, ENSINO E XULGADOS
DE PAZ.
O Sr. alcalde di que a moción foi ditaminada favorablemente pola comisión Informativa
de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 28/05/12 e cede a palabra
á portavoz do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.

A Sra. Lemus da conta da moción do grupo mixto (PSdeG-PSOE) de 19/05/2012 (rex.
entrad nº 4.097), que se recolle a 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,
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Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida
resultar de aplicación, presenta esta MOCIÓN, DE CUMPRIMENTO DA XUNTA DE
GALICIA DO PACTO LOCAL SOBRE TRASPASO DE CUSTES DE MANTEMENTO DE
CENTROS DE SAUDE, ENSINO E XULGADOS DE PAZ 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
No camiño de racionalización do sector público en España e en Galicia, aparecen como
elementos clave tanto unha clara delimitación de competencias do municipalismo como
a fundamental reforma do sistema de financiamento local.
Aínda que se están a producir cativos avances como o anuncio, en abril de 2012, por
parte do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, da preparación dun
anteproxecto de lei para a redefinición do mapa de competencias de todos os niveles
gobernamentais, así como do seu sistema de financiamento, a realidade é que a
prestación dos servizos impropios consume preto do 25% do gasto total das entidades
locais, conforme as estimacións da Federación Galega de Municipios e Provincias.
Dentro do marco constitucional e lexislativo actual, o proceso de Pacto Local Galego
asinado entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP en data 20 de xaneiro de 2006, no
desempeño das competencias e servizos locais, significou a reasignación de
competencias entre a Comunidade Autónoma galega e a Administración local, con base
no principio de subsidiariedade e no respecto á garantía da autonomía local.
O Pacto Local incorporaba unha cláusula para o progresivo traspaso á Xunta dos gastos
de mantemento de colexios de ensino primario, centros de saúde e xulgados de paz,
por consideralos de competencia estritamente autonómica.
Esa cláusula está a ter un desenvolvemento certamente lento, porque por exemplo,
desde 2006 só 36 centros de saúde foron asumidos pola Xunta e anunciase para o ano
2013 o traspaso de 25-30 centros, dun total de 400. Para os centros non transferidos, a
Xunta aportará aos Concellos menos de 900.000 euros, cantidade claramente
insuficiente.
A pouca flexibilidade actual do financiamento municipal, agravada pola baixada dos
ingresos propios e os recortes nas transferencias doutras administracións, provoca as
dificultades crecentes dos Concellos galegos na asunción dos costos de servizos
impropios como o mantemento dos centros de ensinanza primaria, os centros de saúde,
ou os xulgados de paz.
Isto provoca unha situación de demanda financeira por parte dos concellos a outras
administracións, neste caso a Xunta de Galicia, para paliar a súa insuficiencia
orzamentaria ante os gastos que lles supón dar resposta a estas necesidades da
cidadanía.
Mentres esta demanda financeira non é resolta de forma positiva, as necesarias e
imprescindibles obras de mellora e mantemento destes centros en múltiples ocasións
son aprazadas, con conseguinte prexuízo na prestación de servizos básicos como son a
educación ou a sanidade para a cidadanía galega.
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Por todo o cal, ante o grave prexuízo que o incumprimento desta cláusula do Pacto
Local Galego representa tanto para a economía como para a cidadanía do Concello de
Teo, o Grupo Municipal Socialista presenta a seguinte moción:
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO
1.- Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a pactar coa FEGAMP no prazo de dous
meses un calendario de asunción dos gastos de mantemento dos centros de saúde,
centros de ensino e xulgados de paz, ata agora asumidos polos Concellos.
2.-Solicitar unha reunión coa FEGAMP para consensuar unha postura común por parte
das entidades locais ante a Xunta de Galicia para que asuma o costo do mantemento,
vixilancia e limpeza dos edificios dos centros de ensino primario, de saúde e xulgados
de paz”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que neste tema se vai a abster.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o seu grupo municipal quere
presentar unha emenda a esta moción, xa que está de acordo co fondo da mesma pero
existe unha negociación entre a Xunta e a FEGAMP para tratar estes temas e hai un
compromiso de reducir as subvencións finalistas engadindo o seu importe ao Fondo de
cooperación local.

O Sr. Fernández dá conta de emenda de substitución que se recolle a continuación:
“Emenda de substitución ao Acordo proposto na moción do PsdeG-PSOE DE CUMPRIMENTO
DA XUNTA DE GALIZA DO PACTO LOCAL SOBRE TRASPASO DE

CUSTES DE

MANTEMENTO DE CENTROS DE SAÚDE, ENSINO E XULGADOS DE PAZ
1. Instar á Xunta de Galiza a que se axilice a asunción dos gastos de mantemento dos
centros de ensino, e axilizar a transferencia dos centros de saúde e xulgados de paz,
facéndose cargo a Xunta dos mesmos, tal como se ten acordado coa Fegamp.
2. Instar á Xunta de Galiza a que incremente o Fondo de Cooperación Local cos criterios
estabelecidos no Pacto Local nos últimos anos, consolidando as cantidades aportadas
nos anos anteriores, procedendo tamén ao incremento cos fondos destinados pola Xunta
a subvencións finalistas.
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3. Comunicarlle o presente acordo ao presidente da Fegamp e portavoces das
organizacións políticas na súa Executiva."

O portavoz do PP, Sr. Guerra, cédelle a palabra ao Sr. Gesto, quen di que o PP tamén
presenta unha emenda in voce no senso de “instar á Xunta de Galicia e á FEGAMP a
continuar avanzando no camiño do cumprimento total dos acordos contidos no pacto
local galego”.

Di o Sr. Gesto que o goberno do PP adoptou medidas que van mais alá do pacto local.
Sinala que no ano 2009, recen chegado á Xunta, asumiu fondos por importe de un
millón de euros para concellos de menos de 5.000 habitantes, entre os anos 2010 e
2011 estableceuse un mecanismo para que ningún municipio recibira pola súa
participación nos ingresos do Estado menor cantidade da recibida no 2009, etc,
medidas estas que opina beneficiaron aos municipios. Salienta o Sr. Gesto que é
coñecido que moitos municipios, a día de hoxe, teñen débedas moi altas e que se
agravaron ao baixar as transferencias do Estado, e mentres o goberno do PSOE esixía
a devolución dos ingresos recibidos en exceso, en 48 meses, nada máis chegar ao
goberno, o PP axudou aos municipios incrementando a 120 meses o período para
devolver estes ingresos, e mudou o sistema de entregas a conta. Di o concelleiro do
PP que, en tempo de crise, entre outras cousas o PP creou o fondo de compensación
ambiental; empezou a sumir os centros de saúde no ano 2009, asumiu a xestión de 25
centros, e foise incrementando este número sucesivamente, nos centros de ensino, a
Xunta de Galicia comprometeuse a pagar o gasóleo e gastos de calefacción,
subscribíronse 30 convenios para a regularización das secretarías dos xulgados de paz
de concellos de máis de 7.000 habitantes, etc. Remata o Sr. Gesto dicindo que o
goberno do PP fixo máis en tres anos que o goberno anterior en toda a lexislatura.

Intervén o Sr. alcalde para dicir que, tendo en conta que existen comisións
informativas, as emendas deberían facerse nas mesmas e non traelas ao Pleno,
engadindo que lle gostaría que isto non se volva unha costume.

En canto ao pacto local di o Sr. alcalde que non se está a desenvolver senón que o que
está facendo o PP e limitando as achegas que se viñan facendo aos concellos,
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retrasando os pagos dos servizos subvencionados. Remata sinalando que non entende
as emendas, nin a do PP nin a do BNG.

Aberta a segunda quenda de intervencións a Sra. Lemus di, en relación coa emenda
presentada polo BNG, que existen unha serie de servizos impropios que están
asumindo os concellos e que os debe asumir a administración competente, que neste
caso é a Xunta de Galicia, salientando que en tempo de crise estes temas agrávanse e
que o feito de que non haxa cartos non é motivo para que a Xunta non asuma as súas
competencias, porque os concellos tampouco os teñen.

Tratándose das emendas presentadas di a Sra. Lemus que non as admite. Considera
que a emenda do BNG podería formularse doutra maneira e podería aceptala, pero que
a emenda do PP non ten nada que ver coa moción presentada polo PSdeG-PSOE, e
polo tanto mantén a súa moción orixinal

O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di que o problema é sempre a falta de cartos,
e engade que se a Xunta non asume as súas competencias será porque non ten
cartos, e os concellos tampouco teñen cartos. Anuncia o Sr. Parajó a súa abstención.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o pacto local supuxo un avance
para as entidades locais e que a FEGAMP esta facendo un seguimento do pacto local.
Considera que é esta a que debe asumir a negociación coa Xunta sobre os servizos
impropios que están prestando os concellos e que non deberían negocialo cada
concello de forma individual.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Gesto, quen insiste en que hai que avanzar no pacto
local. Sinala que o seu grupo mantén a emenda e que non vai apoiar outras mocións.
Intervén o Sr. alcalde para dicir que van votar a favor da moción presentada polo
PSdeG-PSOE, mantendo o voto da comisión informativa, aínda que están de acordo co
fondo da emenda do BNG, pese a que quizais non é o momento de presentala.
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Rematado o debate, sométese a votación a emenda presentada in voce, polo PP, que
queda rexeitada con sete votos a favor (6 PP e 1 grupo mixto IN-TEO) e dez votos en
contra (7 concelleiros non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto PSdeG-PSOE).

A continuación procédese a someter a votacion a emenda formulada in voce polo grupo
municipal do BNG, que queda rexeitada con dous votos a favor (2 BNG) oito votos en
contra (6 PP e 2 grupo mixto) e sete abstencións (7 concelleiros non adscritos).

De acordo co exposto procédese a someter a votación a moción formulada polo
grupo mixto-PSdeG-PSOE, de 19/05/12 (rex. entrada nº 4.097), ditaminada
favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas
e serizos básico de 28/05/2012.

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con oito votos a favor (7
concelleiros non adscritos e 1 grupo mixto –PSdeG-PSOE), seis en contra (6 PP)
e tres abstencións (2 BNG e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda

1.- Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a pactar coa FEGAMP no prazo de dous
meses un calendario de asunción dos gastos de mantemento dos centros de
saúde, centros de ensino e xulgados de paz, ata agora asumidos polos
Concellos.

2.-Solicitar unha reunión coa FEGAMP para consensuar unha postura común por
parte das entidades locais ante a Xunta de Galicia para que asuma o costo do
mantemento, vixilancia e limpeza dos edificios dos centros de ensino primario,
de saúde e xulgados de paz.

9.- DITAME DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO D. XURXO FRANCOS LIÑARES
SOBRE A LIMPEZA E MANTEMENTO DA AG. 59 AUTOVÍA SANTIAGO – A
ESTRADA, ASÍ COMO DAS VÍAS DE SERVIZO DE DITA AUTOVÍA AO SEU PASO
POLO CONCELLO DE TEO.
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O Sr. alcalde da conta da moción de 18/05/2012 (rex. entrada nº 4.105), ditaminada
favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, e cede a palabra ao
concelleiro de servizos básicos e mocidade, D. Xurxo Francos Liñares.

O Sr. Francos da conta da moción que se recolle a continuación:
“MOCIÓN PARA A LIMPEZA E MANTEMENTO DA AG. 59 AUTOVÍA
SANTIAGO- A ESTRADA, ASÍ COMO DAS VÍAS DE SERVIZO DE DITA AUTOVÍA
AO SEU PASO POLO CONCELLO DE TEO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1º. A Lei 4/1994, de 14 de setembro, de Estradas de Galiza, no seu Capitulo I, sección
primeira: “Obxecto e Definición” di:
A) Artigo 1:
“É obxecto da presente Lei a regulación da planificación, proxecto, construción, conservación,
financiamento, uso e explotación das estradas con itinerario comprendido integramente no
territorio da Comunidade Autónoma de Galiza e que non sexan de titularidade do Estado.”
B) Artigo 3:
“Considéranse

camiños

de

servizo

os

construídos

como

elementos

auxiliares

ou

complementarios das actividades específicas dos seus titulares, a quen corresponde atender
todos os gastos que ocasione a súa construción, reparación e conservación. Cando as
circunstancias que concorran nos camiños de servizo o permitan e o esixa o interese xeral,
haberán de abrirse estes ao uso público, segundo a súa natureza e lexislación específica.”
2º. Na sección segunda de Competencias, a citada Lei 4/1994, no Artigo 7 apartado d) di:
“Corresponde a Consellería competente en materia de estradas exercer as facultades
necesarias para a construción, conservación e explotación das estradas de titularidade
autonómica.”
3º. O protocolo de actuación da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas,
competente en materia de estradas di:
Unha das funcións máis relevantes na xestión de redes, e como parte final de todo o proceso
de xénese das infraestruturas (estudo, planificación e construción), é a preservación do
patrimonio viario e o mantemento do servizo, que se aglutina na denominada Conservación e
Explotación das estradas (COEX).
Esta

Conservación

e

Explotación

pódese
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desglosar

nas

seguintes

actividades:

- Actividades de vialidade: permitir a circulación en condicións adecuadas de seguridade e
fluidez, como pode ser a retirada de obstáculos, sinalizar situacións ocasionais de perigo,
facilitar información aos usuarios, etc.
•

Actividades de conservación ordinaria: atrasar o proceso de degradación das
características funcionais ou estruturais dos elementos da estrada.

•

Actividades de conservación extraordinaria: poñer en situación inicial as características
dos elementos da estrada ou mellorar o estándar inicial.

•

Actividades de mellora da seguridade.

•

Actividades de uso e defensa.

Actualmente, esta xestión abórdase con medios propios da Consellería, dispoñendo ademais
dos contratos de conservación ordinaria e rehabilitación de firmes adxudicados en cada unha
das provincias da Comunidade de Galicia.
4º) No informe da Policía Local solicitado pola xefatura e incluído no expediente desta moción,
infórmase sobre o estado de conservación da autovía AG. 59 e das correspondentes vías de
servizo e accesos dende outras vías. O citado informe que se acompaña dun reportaxe
fotográfico, recolle indicios de abandono ou deterioro da autovía en materia de conservación,
sinalándose a existencia de maleza tanto nos taludes da autovía como nas vías de servizo, así
como nas rotondas e vallas perimetrais. Tamén se informa de desprendementos dende os
taludes cara o arcén co conseguinte perigo para o tráfico rodado.
5º)Que se trata dunha zona, sobre todo a altura do punto quilométrico 3.5 en Castres-Oza, moi
castigada polos incendios forestais e que conta dende ese punto ata A Ramallosa con vías de
servizo totalmente cerradas pola maleza, coa conseguinte degradación para a valla perimetral,
feito que repercute na seguridade do vial xa que calquera animal pode intruducirse polos
posibles furados que no arame da valla se ocasionan.
Por todo isto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte
ACORDO
Instar á Consellería de Medio Ambente Territorio e Infraestruturas a que, no ámbito das súas
competencias, acometa na Autovía AG 59 e nas súas vías de servizo ao seu paso polo
Concello de Teo, as obras mantemento e conservación necesarias para a eliminación da
maleza existente así como a contención dos taludes para evitar desprendementos, a revisión
da valla de protección perimetral e a limpeza de todas as vías de servizo”.”
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non entende que o equipo de goberno presente unha moción para tratar algo que
se arranxaba cunha carta do Sr. alcalde. Engade que lle estrana que se soliciten obras
de mantemento na AG-59 e non na AP-9, para as vías da Deputación nin para outras
vías municipais, que considera que están peor que a AG-59, aínda que considera
lóxico que cada administración limpe as súas estradas.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que comparte o dito polo Sr.
Parajó, e non chega a comprender unha moción como esta presentada polo grupo de
goberno, di que aínda así apoiará a moción.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que, tal e como xa anunciara na
Comisión Informativa, o seu grupo quere formular unha emenda de engádega, que
consistiría en manter a proposta de acordo actual, como apartado 1, e engadirlle un
apartado 2, quedando a proposta de acordo segundo se recolle a continuación:

“Instar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas a:
1) Que,…(texto actual)
2) Que proceda coa maior brevidade posíbel a realizar as actuacións necesarias
para mellorar a seguridade nesta vía e nomeadamente no tramo de acceso
desde A Ramallosa, ante os numerosos accidentes e saídas de vía que se
veñen producindo neste tramo, e que se agravan nos días de choiva, desde a
súa posta en funcionamento.”

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que se aleda de que se preocupen polo
estado da AG-59, pero considera que as vías municipais están peor.

Intervén o Sr. alcalde e di que lle parece conveniente presentar a moción para facer
mais forza sobre as peticións que se veñen facendo á Xunta sobre o mantemento desta
estrada.
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Intervén o concelleiro de servizos básicos e mocidade, Sr. Francos, e di que as
actuacións solicitadas na moción son necesarias e aclara que as vías municipais
estanse limpando, pero que son moitos quilómetros, que non se pode avanzar máis, e
que a Deputación ten un plan de arranxo de vías municipais e cando chega o verán
desbroza as súas estradas, debendo igualmente o ADIF desbrozar as súas.

En canto á emenda proposta polo BNG, o Sr. Francos di estar de acordo en engadirlla
á moción.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
dille ao Sr. Francos que a moción fai a mesma forza ante a Xunta de Galicia que unha
chamada do Sr. alcalde.

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e o portavoz do BNG, Sr. Fernández,
renuncian á segunda quenda de intervencións.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que lle parece moi ben que dende o
equipo de goberno se interesen pola autovía, porén deberían mirarse tamén as vías
municipais.

Ás vinte e tres horas e dezasete minutos, abandona a sesión a concelleira D.ª Carme
Hermida Gulías, por atoparse indisposta, interrompéndose a sesión, que se reinicia ás
vinte e tres horas e dezanove minutos, sen a presenza da Sra. Hermida.

Intervén o Sr. alcalde e di que non se aceptou a cesión dos parques infantís da AG-59,
porque a Xunta esixía un seguro de responsabilidade civil moi elevado.

A continuación sométese a votación a moción presentada polo Sr. Francos, coa
emenda de engádega formulada polo portavoz do BNG, Sr. Fernández, e aceptada por
aquel.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (6 concelleiros non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSdeG- 36 -

PSOE) e sete abstención (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda instar á
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas a:
1) Que, no ámbito das súas competencias, acometa na Autovía AG 59 e nas súas
vías de servizo ao seu paso polo Concello de Teo, as obras mantemento e
conservación necesarias para a eliminación da maleza existente así como a
contención dos taludes para evitar desprendementos, a revisión da valla de
protección perimetral e a limpeza de todas as vías de servizo.
2) Que proceda coa maior brevidade posíbel a realizar as actuacións necesarias
para mellorar a seguridade nesta vía e nomeadamente no tramo de acceso desde
A Ramallosa, ante os numerosos accidentes e saídas de vía que se veñen
producindo neste tramo, e que se agravan nos días de choiva, desde a súa posta
en funcionamento.

10.- MOCIÓNS.
O Sr. alcalde da conta de que hai dúas mocións, unha do grupo mixto/IN-TEO,
presentada polo Sr. Parajó, e outra do grupo mixto/PSdeG-PSOE, presentada pola Sra.
Lemus.

1.- Moción do grupo mixto (IN-TEO) sobre as obras de prolongación da rede de auga
potable ata a parroquia de Teo, de 31 de maio de 2012.

O Sr. alcalde dálle a palabra ao Sr. Parajo que defende a urxencia da moción.

Sometida a urxencia a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
presentes 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
(IN-TEO) sobre as obras de prolongación da rede de auga potable ata a parroquia
de Teo, de 31 de maio de 2012.
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O concelleiro do grupo mixto IN-TEO, Sr. Parajo, dá conta da moción que se reproduce
a continuación:

“Manuel Parajó Liñares, Concelleiro de IN-TEO na Corporación Municipal do Concello
de Teo formula ante o Pleno a presente MOCIÓN polos seguintes motivos:

1º.- Hai máis de dez anos que se levou a rede xeral de auga potable ata o lugar de
Pontevea. Existía o compromiso de extende-la ata a parroquia de Teo. Pero so iso,
compromiso.

2º.- Os veciños da parroquia de Teo, comunicáronme a existencia de moitos pozos de
auga contaminados por fecais, o que os obriga a comprar auga tódolos días. Como
todos sabemos, nos tempos que corren calquera gasto extra e moi díficl de asuimir
polos veciños. Polo exposto proponse ó Pleno a adopción do seguinte acordo:

Instar ó Gobenro Municipal para que acometa as obras de prolongación da rede de
auga potable ata a parroquia de Teo, ben nas obra a cometer por AQUAGUEST
comprometidas nas mellores ou ben a través do primeiro POS que se tramite”

Aberta a primeira quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, di
que está de acordo coa moción.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que tamén está de acordo coa moción
presentada.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, que tamén di estar de acordo coa moción.

Intervén o concelleiro de urbanismo, Sr. Sisto, e di que está a favor de levarlle a auga
aos veciños, pero non está de acordo coa formulación da moción, porque hai dúas
formas de levar a auga, a través das obras de AQUAGEST ou a través do POS, e as
obras do POS están acordadas por consenso. Dille ao Sr. Parajó que cando se
acorden as obras do POS vai meter as obras de Calo e que agora quere incluír estas.
O Sr. Sisto pídelle ao Sr. Parajó que retire a moción porque parte desa canalización da
- 38 -

auga vai por unha estrada que está incluída no POS deste ano, e hai o compromiso de
que antes de arranxar vaise facer ese tramo, e en todo caso cando se acorden as
obras do POS pódese meter esa obra, que é prioritaria, pero entón haberá que deixar
outras.

Intervén o Sr. Parajó e di que non ten inconveniente en retirar a moción sempre que o
Sr. Sisto se comprometa a facer agora unha parte das obras con cargo ao fondo de
AQUAGEST e meter o resto no POS.

Finalmente o Sr. Parajó retira a moción, que non se somete a votación.

2.- Moción do grupo mixto (PSdeG-PSOE) para o arranxo urxente do paso subterráneo
que comunica Osebe e Vilaverde, Calo, de 31 de maio de 2012.
O Sr. alcalde cédelle a palabra á Sra. Lemus, que pasa a defender a urxencia da
moción.
Sometida a urxencia a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
presentes 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
(PSdeG-PSOE) sobre o arranxo urxente do paso subterráneo que comunica
Osebe e Vilaverde, Calo, de 31 de maio de 2012.
A Sra. Lemus da conta da moción para o arranxo urxente do paso subterráneo que
comunica Osebe e Vilaverde, Calo, de 31/05/12, que se reproduce 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, PARA O ARRANXO URXENTE
DO PASO SUBTERRÁNEO QUE COMUNICA OSEBE E VILAVERDE, CALO en base á
seguinte
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos meses, foron reiteradas as queixas dos veciños e veciñas de Osebe sobre o
asolagamento do paso subterráneo da vía ferroviaria entre Coruña-Vigo, entre Osebe e
Vilaverde.
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Comprobados os feitos, o día 27 de maio deste ano, as fotos amosan o mal estado do paso,
obrigando á protección civil ao corte do paso para evitar danos tanto en vehículos como en
persoas.

Dunha mera inspección visual, despréndese que o problema está causado polo mal
funcionamento da bomba de achique que evita que o regato preto, de nivel superior,
inunde o paso, que o que está a acontecer actualmente en reiteradas ocasións.
Desde o PSdeG PSOE de Teo consideramos de especial relevancia e urxencia este tema.
Por un lado, obriga á veciñanza a elixir outra vía alternativa para o acceso as súas
vivendas.
En segundo lugar, trátase dun paso que, como se observa na foto e de aí a actuación
de Protección Civil, resulta impracticable e moi perigoso cando se asolaga.
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Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO
Instar ao Goberno municipal de Teo e a ADIF- RENFE, que no ámbito das súas
competencias, acometan as obras necesarias para evitar os continuos asolagamentos
do paso subterráneo da vía ferroviaria Coruña-Vigo, en Osebe- Calo.
TEO, 31 de maio de 2012
UXIA LEMUS DE LA IGLESIA”

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o tema ven de fai tempo e que el xa falou co concelleiro de urbanismo e coa policía
local, para que protexeran a zona, porque o ADIF deixou iso mal dende o principio e xa
dixo que se ocupara o concello deste tema. Di que vai apoiar a moción.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o problema é histórico e que non
sabe quen ten que darlle solución e asumir as obras mal feitas, como pasa con outras
obras que se recpcionaron e logo ten que ser o concello o que ten que asumir a
reparación destas obras mal feitas.

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

O Sr. Pallas dille á Sra. Lemus que antes comentara que o PP non presentaba
mocións, pero que de mocións como estas o PP dirixe escritos ao Sr. alcalde
constantemente.
Intervén o concelleiro de servizos básicos e mocidade, Sr. Francos, e di que a obra
aínda non está recepcionada polo concello, que ADIF non chegou a entregalas, pero
que as obras están mal executadas e hai que solucionar os problemas que orixina.
Salienta que dende o concello protección civil está seguindo a situación para evitar
perigos. Remata o Sr. Gesto anunciando o apoio do seu grupo á moción.
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Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus,
di que non ten nada que engadir.

Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e dille ao Sr. Francos que o concello
non ten recepcionada ningunha obra do ADIF, pero que este paso está mal executado
e que iso xa se lle dixo ao ADIF no seu momento e déuselle unha alternativa pero non
fixo caso e deixou as obras como están.

Os portavoces do BNG, Sr. Fernández e do PP, Sr. Guerra, renuncian á segunda
queda de intervencións.

Intervén o Sr. alcalde e di que a obra non está recepcionada polo concello e que o
problema non ten unha fácil solución, porque aínda que se puxeran unhas bombas de
achique sábese que fallan. Sinala que está de acordo en que hai que darlle unha
solución, polo que apoiarán a moción e tratarán de arranxarr o problema dentro das
posibilidades do concello.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (6 concelleiros non adscritos, 6 PP, 2 BNG e 2 grupo
mixto), acorda instar ao Goberno municipal de Teo e a ADIF- RENFE, que no
ámbito das súas competencias, acometan as obras necesarias para evitar os
continuos asolagamentos do paso subterráneo da vía ferroviaria Coruña-Vigo, en
Osebe- Calo.

Antes de entrar no punto undécimo 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 outra moción de urxencia, sen que se presente ningunha
polos grupos municipais.
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11.- 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.- Pregunta por que se aprobou unha cantidade para o pago a provedores no plan de
axuste e logo pediuse un préstamo por unha cantidade inferior, e pregunta se foi para
escaparlle ao pleno.

Nese momento, sendo as vinte e tres horas e corenta e catro minutos, sae do Salón de
Plenos a concelleira do PP, D.ª Carmen Leborán.

Intervén o Sr. alcalde e dille ao Sr. Parajó que na primeira fase so se adheriron
acredores polo importe do préstamo solicitado de 800.000 €, que como non superaba o
10 % dos recursos ordinarios do orzamento, aprobouse por resolución da alcaldía, e
que agora hai un segundo prazo e está previsto que se adhiran Fenosa, Gas natural e
algunha outra empresa, aínda que seguramente non se chegue a cantidade aprobada
inicialmente, porque hai empresas que non se acollen a este plan. Salienta que de
todos os xeitos é seguro que se pasará do 10 % dos recursos ordinarios e polo tanto a
ampliación do préstamo deberá aprobala o Pleno.

Sendo as vinte e tres horas e corenta e seis minutos entra a concelleira do PP, Sra.
Leborán, incorporándose á sesión.

2.- O Sr. Parajo interésase polo o parque eólico.

O Sr. alcalde explica que a execución do mesmo non é inmediata, e que dende o
goberno municipal, aínda que o concello non ten competencia no asunto, estanse
tomando as medidas oportunas para diminuír no posible o impacto ambiental, que é
moi alto en comparación co beneficio que vai producir o parque, que se estima nuns
40.000 €/ ano, que non compensan os efectos prexudiciais do mesmo.
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3.- O Sr. Parajó pregunta se hai constancia de que algunha empresa estea mercando
terreos en Francos para o concello.

Responde o Sr. alcalde que o concello de Teo está interesado en comprar terreos na
carballeira de Francos, pero que todas as xestións se fixeron directamente, en ningún
caso a través de intermediarios.

4.- Pregunta o Sr. Parajó que está pasando coas escolas infantís que parece ser que
algunhas están funcionado fatal e hai queixas de pais

Respóndelle o concelleiro de benestar social e igualdade, Sr. Iglesias, e di que non ten
noticias de que as escolas infantís estean funcionando fatal, ou polo menos a el non lle
chegaron esas queixas. Engade que pode haber algún problema puntual que se foi
resolvendo, ou outros como o tema de non poder levar comida da casas e algún mais,
que están suxeitos á regulamentación e non son discutibles.

5.- A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, pregunta pola finca de aparcamento que
está ao lado do campo de fútbol de Cacheiras, e tamén quere saber como van as
solicitudes do cemiterio municipal.

Respóndelle o Sr. alcalde que en relación coa finca de Cacheiras, a persoa que levou
as xestións cos veciños agora mesmo non está no Pleno, pero que lle pode informar
que hai un compromiso de poder utilizar esa finca para prestar un servizo e cree que
nin sequera se pagará aluguer .

En canto ás prazas do cemiterio sinala o Sr. alcalde que hai poucas solicitudes
presentadas, que non cubriron as expectativas do concello, e que cree que hai vinte
solicitudes, pero que o procedemento segue aberto.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG.
Os concelleiros do BNG formulan os seguintes rogos e preguntas:
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1.- O Sr. Fernández pide que se reparen as pistas de Outeiro-Coto, a de Sebe e a que
pasa por diante do local da asociación de veciños de Solláns a Guldrís

2.- Pide o Sr. Fernández que se repare o parque infantil de Carballal.
Respóndelle o Sr. alcalde que ese parque xa se arranxara, pero que se pode revisar o
estado do parque e das zonas verdes.

3.- O Sr. Fernandez pide que se repare unha farola en Carballal, que está rota, cerca
do Pazo de Adrán.

4.- O Sr. Fernández di que os veciños piden que se habilite unha zona de aparcamento
cerca do centro de saúde de Cacheiras.

Respóndelle o Sr. Francos que están estudando o tema para ver cal é a zona máis
apropiada.

5.- Di o Sr. Fernández que no cruce de Solláns que hai un indicador arrancado.

6.- Pregunta o Sr. Fernández que pasa coa obra de rúa Castiñeiro, que cando chove
moito non desauga.

Respóndelle o Sr. Sisto que hai un problema coa recepción desa obra, e que se está
pensando en executar o aval para reparar os problemas.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.
A concelleira do PP, Sra. Souto, di que o Concello fixo unha serie de intervencións na
zona da carballeira en Luou, parque infantil, bancos de pedra e pechou a finca, pero os
veciños queren que non se poida aparcar na carballeira e pide que o concello faga as
xestións necesarias para evitalo. Pide igualmente que se coloquen columpios no
parque infantil.
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Respóndelle o Sr. Sisto que o parque infantil é moi pequeno e non hai moitas
posibilidades de amplialo, engandindo que en todo caso habería que buscarlle unha
instalación alternativa.

Sendo as vinte e catro horas e dez minutos en virtude do principio de unidade de acto,
de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que
eu, Secretaria, dou fe.

O alcalde

A secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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A C T A 8/2012
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 14 XUÑO DE 2012 –

Na Casa do Concello, a catorce de xuño de dous mil doce, 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 Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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. José Antonio Patiño Amboage
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. José Albino Vázquez Pallas
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
Non asiste, previa excusa:
D.ª María de Las Mercedes Souto Abeijón
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Secretaria xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora:
D.ª Mónica I. Lado Varela

ORDE DO DÍA:
1.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A

MODIFICACIÓN DA

OPERACIÓN DE ENDEBEDAMENTO A QUE FAI REFERENCIA O ARTIGO 10 DO
REAL DECRETO LEI 4/2012, DO 24 DE FEBREIRO.

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.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A

MODIFICACIÓN DA

OPERACIÓN DE ENDEBEDAMENTO A QUE FAI REFERENCIA O ARTIGO 10 DO
REAL DECRETO LEI 4/2012, DO 24 DE FEBREIRO.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 07/06/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 11/06/2012.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Téndose aprobado por esta Alcaldía, mediante Resolución nº288/12 de data
11/05/2012 a operación de préstamo a que fai referencia o artigo 10 do Real Decreto
Lei 4/2012, de 26 de febreiro, por un importe de 826.412,43€, que cubría as facturas
que constaban na relación certificada enviada en data 14/03/2012 respecto das cales
as empresas tiveran solicitado a súa vontade de acudir ao procedemento de pago a
proveedores.
Considerando que se presentaron novas manifestacións da vontade de acudir ao
procedemento polas empresas así como novas solicitudes de certificados individuais
que foron aceptadas e incorporadas á plataforma aberta ao efecto na web da AEAT
nos meses de maio e xuño, e que ditas actuacións supoñen que novas facturas deben
ser financiadas có mecanismo de pago a proveedores.
Considerando que o importe que suman as novas facturas a financiar mediante a
ampliación do préstamo ascende a 459.569,34€, de xeito que o importe total da
-2-

operación de endebedamento asociada ao Real Decreto Lei 4/2012 pasará a ser de
1.285.981,77€.
Considerando que a nota informativa da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica
e Local do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas de data 31/05/2012
prevee a modificacion dos acordos relativos ás operacións de endebedamento
inicialmente adoptados, resultando posible modificar o seu importe ou prazo.
Visto o informe da intervención municipal emitido ao respecto, en data 06/06/2012, no
que se resumen as caracteristicas da ampliación do préstamo, e que son as seguintes:
-importe da modificación-ampliación: 459.569,34€ de xeito que a operación de
préstamo en total pasa a ser de 1.285.981,77€
-prazo da operación: máximo de 10 anos con 2 de carencia na amortización do
capital.
-amortización da operación: A operación se concertará coa flexibilidade necesaria para
poder efectuar cancelacións anticipadas.
-tipo de xuro: o equivalente ao custo de financiación do Tesouro Público aos
prazos sinalados mais un marxe máximo de 115 puntos básicos ao que se
engadirá un marxe de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos.

Considerando que, en canto se conte coas táboas de amortización e xuros, será
necesario tramitar unha transferencia de créditos para dotar á partida 011/310.00 do
crédito necesario para facer fronte aos xuros da operación.
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas,
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción dos seguintes ACORDOS:

Primeiro.- Aprobar a modificación da operación de endebedamento a que fai
referencia o artigo 10 do Real Decreto Lei 4/2012, de 24 de febreiro, coas seguintes
características:
-importe da modificación-ampliación: 459.569,34€ de xeito que a operación de
préstamo en total pasa a ser de 1.285.981,77€
- prazo de duración: máximo de 10 anos, con dous de carencia.
tipo de xuro: será o equivalente ao custo de financiación do Tesouro Público aos
prazos sinalados mais un diferencial de 115 puntos básicos ao que se engadirá
un marxe de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos.
Segundo.- Formalizar a modificacion-ampliacion da operación referida coa entidade
asignada polo ICO, quedando facultada para a sinatura da operación o Alcalde.
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Terceiro.- Facultar ao Alcalde para aprobar a modificación de créditos mediante
transferencia para dotar á partida 011/310.00 do crédito necesario para facer fronte aos
xuros da operación en canto se teña coñecemento dos cadros de amortización; as
partidas cedentes do crédito serán preferentemente do capítulo 1 de gastos, en
concreto as que afectan ás prazas vacantes(salvo as restrinxidas polo PSF 2012/2017)
respecto das que se prevee un sobrante de crédito.
Cuarto.- .- Incorporar a ampliación da operación na Central de Información de Riscos
das entidades locais a información relativa á operación de referencia, no prazo de un
mes dende a data da súa formalización”.
O Sr. alcalde explica que no seu momento aprobouse un plan de axuste por importe de
algo máis de un millón trescentos mil euros. Nunha primeira quenda acudiron distintos
proveedores porén o importe non superou o 10 por cen dos recursos ordinarios, polo
que a concertación da operación fíxoxe por Decreto da alcaldía, tendo en conta que
tanto o prazo, como o tipo de interese, como as demais condicións son estandar en
todas as operacións. Di o Sr. alcalde que o Ministerio abriu unha segunda fase e que
incluso se fala dunha terceira. Explica que nesta segunda fase acolléronse Gas
Natural, Unión Fenosa, incluíndose tamén algunha factura solta, ascendendo o importe
total a 459.569,34 €, pasando a operación de préstamo á cantidade de 1.285.981,77 €,
cantidade que segue sendo inferior á do plan de axuste, aínda que parece que nunha
terceira fase non haberá novas incorporacións porque se falou coas empresas e non
amosaron a vontade de acudir. O Sr. alcalde lembra que a data límite que se pon
dende o Ministerio é o 15 de xuño e que as entidades bancarias coas que se concerta
a operación son asignadas dende o Ministerio sen que exista facultade de decisión por
parte do concello.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que hai cousas nas que ten dúbidas. Explica que ao principio lle estrañou que do que
se tivera aprobado se concertara o crédito so por 826.000 €, e que se preguntaba que
pasaba co resto. Di o Sr. Parajó que podería pasar que o Sr. alcalde non quixera
sometelo a Pleno, pero que lle estrañaba porque ao ter que pagar outra fase ia a
superar o 10 % e polo tanto tería que someterse a dito órgano. Indica o Sr. Parajó que
estivo mirando cal podía ser a razón pola que non se fixera toda a operación xunta,
pero non a atopou, pero cree que existe, aínda que oculta. Salienta o Sr. Parajó que o
que sí sabe e que hoxe, 14 de xuño, se somete a Pleno unhas facturas presentadas o
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10 de abril, de Gas Natural, o 18 de abril, de Fenosa e o 23 de maio de Xadega, para
un tema que hai que aprobar hoxe porque mañá ten que estar no Ministerio. Salienta o
Sr. Parajó que se hoxe non saira, non existiría marxe de maniobra para negociar e que
dende abril non se trouxo o tema ata agora, polo tanto de penalti e de penalti inxusto.
Remata o Sr. Parajó preguntando que pasou para non meter as operacións que
existían pendentes e estaban solicitadas por proveedores dende o mes de abril, e
pedíndolle ao Sr. alcalde se llo pode explicar.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que, en coherencia coa
postura mantida ata o de agora, se vai a abster. Explica a Sra. Lemus que de acordo co
contido do plan de axuste apróbase unha operación de endebedamento, cun xuro
escandaloso, porén é ineludible, porque xa se están vendo as consecuencias doutros
sitios, e porque ademais os pequenos e medianos empresarios non teñen culpa da
situación.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen sinala que a modificación ten
relevancia en virtude do carácter mediático que se lle dou. Refírese a unha noticia de
prensa do 22 de maio, onde según indica se falaba da cifra de concertación da
operación de endebedamento, engadindo que descoñece que interese había en dar
esa cifra cando non era definitiva. Considera que se trata polo tanto dunha cuestión sen
transcendencia, máis alá do que é a intervención do Estado, convertíndose nunha
competición de ver quen pedía menos, dando unha sensación de pouco rigor
económico. Di o Sr. Fernández que, tratándose do Real Decreto, non vai a repetir á
oposición do BNG ao mesmo, porque xa quedou claro no Pleno de 30 de marzo, ao
que di remitirse. Remata o Sr. Fernández a súa intervención sinalando que os
concelleiros do BNG manterán a súa postura e se absterán.

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

O Sr. Pallas anuncia a abstención do seu grupo. Pregunta cando se abriu e se pechou
o primeiro prazo e cando se abriu e pechou o segundo prazo, interesándose
igualmente polos xuros.
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O Sr. alcalde agradece a coherencia dos grupos da oposición, engadindo que o tema
non é más que unha continuidade do plan de axuste. Aclara que non existe estratexia
política porque non existe marxe, nin sequera dende un punto de vista informativo.
Explica o Sr. alcalde que hai facturas presentadas no concello pero non ante o
Miniterio. Da conta de que diante dos medios se dixo cal era o montante na primeira
fase, sen ningunha finalidade, e salienta que non existe ningunha razón oculta, nin
maniobra, senón que existe unha intervención do Estado e un plan de axuste,
podéndose aprobar este último ou que se procede á incautación da participacion nos
tributos do Estado. Reitera o Sr. alcalde que non existe marxe, a pesar de que, como
dixo a Sra. Lemus, as condicións son leoninas, porén non hai alternativa e hai que
acollerse. Di o Sr. alcalde que existirá unha terceira fase e que é certo que se
presentaron facturas, porén algunhas delas non se tramitaron ante o Ministerio, non
existindo polo tanto toma de decisión política.

Co permiso do Sr. alcalde, toma a palabra a Sra. Interventora que, en relación aos
prazos, sinala que o 14 de marzo enviouse a relación certificada, o 30 de marzo
aprobouse o plan de axuste, o 24 de abril rematou o prazo para as empresas, o 11 de
maio aprobouse a operación de tesourería, firmándose a mesma o 25 de maio. A partir
de aí se comunicou polo Ministerio a apertura da segunda e terceira fases, cuxa
remisión límite se fixa, no caso da primeira, o 15 de xuño. Remata a Sra. interventora
sinalando que a partir do 5 de xullo se remitirá unha nota polo Ministerio comunicando
as entidades coas que se terá que subscribir a operación.

Intervén o Sr. Pallas e interésase pola primeira fase. Sinala que se o 25 de maio se
asinou a operación por 825.000 €, e que segue sen saber cando se abriu a segunda
fase.

A Sra. Interventora sinala que na semana seguinte, aínda que o 23 de maio xa se abriu
a plataforma polo Ministerio.

O Sr. alcalde aclara que a explicación de porque estamos nesta segunda fase e porque
na primeira fase houbo empresas que presentaron a solicitude no concello e no
Ministerio e outras que non as tramitaron directamente diante no Ministerio, e fixérona
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so no concello, tratándose dunha cuestión temporal, non existindo polo tanto ningún
tipo de decisión política.

A Sra. interventora aclara que na primeira fase houbo 15 días durante os que as
empresas podía manifestar a súa vontade de acollerse.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que cando fai determinadas preguntas non é pensando que as cousas se fagan con
maldade pero que hai cousas que lle estrañan polas datas. Opina o Sr. Parajó que as
condicións son criminais, sobre todo polo tipo de interese. Remata o Sr. Parajó a súa
intervención salientando que fai as preguntas para aclarar o tema.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e o portavoz do BNG, Sr.
Fernández, quenes renuncian á segunda quenda de intervencións.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, quen di que o Sr. alcalde fala de intervención
estatal na política dos concellos, e pode ser, pero tamén hai que recoñecer que se non
se lle paga a Unión Fenosa algo haberá que facer.

O Sr. alcalde resposta que poden existir aspectos positivos e negativos pero que o
concello non ten capacidade de decisión, sendo iso ao que se refire cando fala de
intervención. Explica o Sr. alcalde que con Fenosa se mantiveron conversas para facer
un plan de pagos e cando saiu o Real Decreto decidiron acollerse a él, e dende ese
momento non se podían facer pagos.

Antes de someter o asunto a votación, o Sr. alcalde pon de manifesto que disculpou a
súa ausencia da sesión plenaria que se está a celebrar a concelleira do PP, D.ª María
de Las Mercedes Souto Abeijón.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
sete votos a favor (7 concelleiros non adscritos) e nove abstencións (5 PP, 2 BNG
e 2 grupo mixto), acorda:
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Primeiro.- Aprobar a modificación da operación de endebedamento a que fai
referencia o artigo 10 do Real Decreto Lei 4/2012,

de 24 de febreiro, coas

seguintes características:
-importe da modificación-ampliación: 459.569,34€ de xeito que a operación de
préstamo en total pasa a ser de 1.285.981,77€
- prazo de duración: máximo de 10 anos, con dous de carencia.
tipo de xuro: será o equivalente ao custo de financiación do Tesouro Público aos
prazos sinalados mais un diferencial de 115 puntos básicos ao que se engadirá
un marxe de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos.

Segundo.- Formalizar a modificacion-ampliacion da operación referida coa
entidade asignada polo ICO, quedando facultada para a sinatura da operación o
Alcalde.

Terceiro.- Facultar ao Alcalde para aprobar a modificación de créditos mediante
transferencia para dotar á partida 011/310.00 do crédito necesario para facer
fronte aos xuros da operación en canto se teña coñecemento dos cadros de
amortización; as partidas cedentes do crédito serán preferentemente do capítulo
1 de gastos, en concreto as que afectan ás prazas vacantes(salvo as restrinxidas
polo PSF 2012/2017) respecto das que se prevee un sobrante de crédito.

Cuarto.- Incorporar a ampliación da operación na Central de Información de
Riscos das entidades locais a información relativa á operación de referencia, no
prazo de un mes dende a data da súa formalización.

Sendo as nove 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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A C T A 9/2012
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 28 XUÑO DE 2012 –
Na Casa do Concello, a vinte e oito de xuño de dous mil doce, 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 Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
Secretaria xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora:
D.ª Mónica I. Lado Varela
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ORDE DO DÍA:
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 26.04.2012, DO 21.05.2012, DO
31.05.2012 E DO 14.06.2012.
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 329/12 Á 401/12).
3.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA Á REVISIÓN
DO ACORDO DE EXENCIÓN DO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE BENS
INMÓBEIS (IBI) POR PARTE DA IGREXA CATÓLICA, OU COMPENSACIÓN EN
TANTO NON SE PRODUCIR A REVISIÓN.
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A APROBACIÓN DO
EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 1/2012.
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A APROBACIÓN INICIAL DA 1ª
MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR
SERVIZOS FUNERARIOS.
6.- MOCIÓNS.
7.- ROGOS E PREGUNTAS.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do
Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas, 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 26.04.2012, DO 21.05.2012, DO
31.05.2012 E DO 14.06.2012.
Acta da sesión ordinaria do día 26 de abril de 2012.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 26/04/12.
Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada.

-2-

Acta da sesión extraordinaria do día 21 de maio de 2012.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 21/05/12.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada.

Acta da sesión ordinaria do día 31 de maio de 2012.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 31/05/12.

Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, quen sinala que na páxina 38, cando
se recolle a moción proposta por él relativa ás obras de prolongación da rede de auga
potable ata a parroquia de Teo, hai que ter en conta que se chegou a un entendemento
para que él accedera a retirar dita moción, non recolléndose na acta o compromiso do
Sr. Sisto.

A petición do Sr. Parajó e co asentimento do Sr. Sisto, haberá que engadir na acta que
“o Sr. Sisto recoñece a asunción do compromiso”.

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por
unanimidade, a acta do 31/05/2012, co engadido sinalado.

Acta da sesión extraordinaria do día 14 de xuño de 2012.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 14/06/12.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada.

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 329/12 Á 401/12).
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 28 de maio ata o 20 de
xuño de 2012, que comprenden os números 329 ao 401, indicando o Sr. alcalde que
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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 RELATIVA Á REVISIÓN
DO ACORDO DE EXENCIÓN DO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE BENS
INMÓBEIS (IBI) POR PARTE DA IGREXA CATÓLICA, OU COMPENSACIÓN EN
TANTO NON SE PRODUCIR A REVISIÓN.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz.

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 01/06/2012 (rex. entrada nº
4.601), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
especial de contas, facenda e asuntos económicos de 21/06/2012.

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiros do grupo
municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presentan esta MOCIÓN
RELATIVA Á REVISIÓN DO ACORDO DE EXENCIÓN DO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE
BENS INMÓBEIS (IBI) POR PARTE DA IGREXA CATÓLICA, OU COMPENSACIÓN EN TANTO NON
SE PRODUCIR A REVISIÓN, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En función dos acordos subscritos entre o Estado español e a Santa Sede en 1976 e 1979, a Igrexa
Católica conserva varios privilexios, impropios dun Estado que se declara aconfesional. Parte destes
privilexios son de carácter económico, o que supón que a Igrexa Católica goce dun financiamento e
condicións económicas excepcionais. Así, obtén financiamento directo mediante o IRPF e está exenta
do pago de varios impostos. Entre eles, goza dunha exención no pagamento do IBI por todos os bens
inmóbeis que posúe, tal e como contempla a letra c) do primeiro punto do artigo 62 do “Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais”, unha exención que se estende tamén a outras asociacións confesionais non
católicas.
Na situación actual de grave crise económica, cunhas consecuencias que están a repercutir en toda a
poboación, que sofre recortes laborais, sociais e económicos, e que debe cumprir coas súas obrigas
tributarias, resulta incomprensíbel -tendo en conta ademais a delicada situación financeira no ámbito
local- que a Igrexa Católica teña o privilexio de non tributar aos concellos polo seu enorme patrimonio,
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ao tempo que percibe financiamento directo e subvencións para a conservación e mantemento dos
seus fondos patrimoniais. Nun informe de 2010, a Dirección Xeral do Catastro daba cifras do
patrimonio estritamente relixioso da Igrexa católica en Galiza: 7.691 inmóbeis e un valor catastral de
426 millóns, cantidade que non repercute nos orzamentos municipais.
É necesario repartir con xustiza os custos e esforzos da crise, tamén no ámbito fiscal. Neste sentido, o
BNG ten demandado en numerosas ocasións a necesidade de acometer unha reforma fiscal que
acentúe o carácter progresivo do sistema, de xeito que se incremente a equidade e a xustiza do
mesmo, ao tempo que permita incrementar os ingresos públicos, gravando con maior progresividade
as rendas de capital ou os grandes beneficios empresariais, así como a creación dun imposto sobre
as grandes fortunas.
Xusto o contrario do que realizaron os últimos gobernos do Estado, cuxa política fiscal é regresiva, e
afecta a quen ten menos recursos. O Goberno do PSOE incrementou o IVE, mentres que unha das
primeiras medidas do Goberno de Rajoy foi precisamente incrementar o IBI, nalgúns concellos ate o
10%, e o IRPF (Real Decreto – Lei 20/2011), mentres que na Xunta de Galiza, Feijoo esqueceuse da
súa promesa de rebaixar o IRPF.
O BNG vén reclamando dende fai tempo tanto a revisión dos Acordos coa Santa Sede como,
nomeadamente, a supresión da exención do pago do IBI por parte da Igrexa. Son numerosas as
iniciativas que o BNG vén levando a cabo neste sentido. A instancias do BNG, en marzo deste ano
debateuse no Congreso dos Deputados unha proposición non de lei que instaba ao goberno a revisar
os acordos coa Santa Sede para adecualos ao carácter aconfesional do Estado Español. Esta
iniciativa foi rexeitada cos votos en contra de PP e CiU. Tamén en marzo, o BNG rexistrou no
Congreso unha proposición non de lei na que demanda á Igrexa Católica o pago do IBI polos bens
inmóbeis que posúe, unha iniciativa que aínda non foi debatida.
É tempo de corrixir esta situación e de rematar con privilexios que resultan discriminatorios para a
maioría da poboación que sofre consecuencias graves polas políticas de recortes nos servizos
públicos, por parte dos gobernos da Xunta de Galiza e do Estado, mentres debe seguir a pagar os
seus impostos.
Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1.- Instar ao Goberno do Estado a revisar e modificar os acordos internacionais asinados coa Santa
Sede en 1976 e 1979, para adecuarse ao carácter aconfesional do Estado español, e que supoñan a
supresión dos privilexios dos que goza a Igrexa Católica no Estado e nomeadamente permita a
suxeición ao IBI do seu patrimonio.
2.- Mentres non se leve a cabo a revisión contemplada no primeiro punto, negociarase coa Igrexa
católica unha compensación aos Concellos por estar exenta do pagamento do IBI.
3.- Instar ao Parlamento de Galiza e á Xunta de Galiza a que fagan propios os punto anteriores, e xa
que logo, insten ao Goberno do Estado a suprimir os privilexios dos que goza a Igrexa Católica e
mentres non se leve a cabo, soliciten da Igrexa Católica unha compensación aos concellos galegos.
4.- Instar ao Goberno municipal a realizar un censo municipal dos inmóbeis pertencentes á Igrexa
Católica e a outras confesións relixiosas”
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que a moción que se está a tratar se está presentando polo BNG en todos os concellos
porque ven da cúpula. Pregúntalle o Sr. Parajó aos concelleiros do BNG se lles piden
que se tiren ao río se o fan, engadindo que supón que non. Opina o Sr. Parajó que a
moción é rizar o rizo, porque no momento en que se lle poña o IBI á Igrexa haberá que
poñerllo a todos, como por exemplo os partidos políticos, e sacarlle todo o que cobran
do Estado. Di o Sr. Parajó que non está de acordo coa moción e non porque sexa a
Igrexa, senón porque ás outras relixións tampouco habería que cobrarlle, debéndose
poñer a todos no mesmo carro. Di o Sr. Parajó que haberá que esperar para ver que
negociacións se fan cando caduque o acordo coa Santa Sede, porén despois se verá
quen vai a comer a Cáritas, porque os do BNG non cree que lle den, xa que segundo
os do BNG “o meu é meu e o teu é de todos”.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción,
afirmando que unicamente lamenta que cando o PSOE estivo no goberno non se
fixera, engadindo que o IBI é o de menos neste problema. Sinala a Sra. Lemus que non
se pode confundir exención fiscal coa politíca de subvencións, aínda que se poidan
queixar desta última ou revisala. Opina que se a excusa é que a Igrexa católica ou
calquera outra deixaría de prestar labores de beneficiencia, agradecería que o Estado,
as Comunidades Autónomas e as entidades locais fagan as labores sociais que teñen
que cubrir, para non estar pendente dunha entidade relixiosa que ademais parece que
vende o favor cada vez que o fai.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que, ao igual que Parajó, o mesmo se
podería aplicar aos partidos políticos e aos sindicatos. Sinala o Sr. Guerra que Cáritas
e a cocina económica fan unha boa labor de axuda . Remata o Sr. Guerra sinalando
que agora mesmo o voto do seu grupo vai a ser negativo.

O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de cultura, patrimonio e normalización
linguística, D.ª Mª Carmen Hermida Gulías.
A Sra. Hermida anuncia o voto a favor, ao entender que a Igrexa fai unha importante
labor social, pero que ao carón delas hai outras asociacións e entidades que tamén fan
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esa función e pagan o IBI e os demais impostos. Sinala a Sra. Hermida que o outro día
o portavoz do PP falaba do cemiterio de Bamonde e que hai que ter en conta que
supón un agravio comparativo que o cemiterio de Raris sí que pague e non o faga o de
Bamonde. Opina a Sra. Hermida que en certa medida a moción queda un pouco
escasa, xa que ademais do IBI habería que meter outros impostos. Lembra que
durante o goberno socialista ditouse unha orde de exención do ICIO, sinalando que se
calquera persoa paga por unha obra nun convento que se vai a converter en
hospedería tamén debería pagar. Remata a Sra. Hermida sinalando que igualmente
bota de menos na moción o feito de que a aplicación do concordato foi máis alá da
propia letra do mesmo, e aplícase a todos os bens, cando non comprende todos.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen sinala que a Igrexa percibiu do
Estado o ano pasado uns sete millóns de euros, ademais do do IRPF e do de Cáritas.
Di o Sr. Fernández que él non cree na beneficiencia tal e como se plantexa, sinalando
que a Igrexa recibe subvencións por obras sociais e tamén beneficios fiscais,
estimándose entre seis mil e dez mil millóns de euros. Sinala que se fala dos partidos
políticos e que él non quere lembrar o artigo 7 da Constitución, engadindo que sen
partidos políticos non existiría democracia e que hai que plantexarse porque existe a
financiación dos partidos. Sinala o Sr. Fernández que el está en contra dos partidos
corruptos, non dos partidos. Dende o ano 89 a Unión Europea criticou os beneficios á
Igrexa, por exemplo hoteles da Igrexa que non pagan e non son lugares de culto. A
Igrexa ten propiedades e fincas coas que se pode lucrar en calqueira momento. Sinala
o Sr. Fernández que, tal e como dixo a Sra. Hermida, faise unha interpretación ampla
do acordo entre a Santa Sede e o Estado español. En relación ao dito polo Sr. Parajó,
sinala o Sr. Fernández que as mocións as fai alguén e que o BNG paga o IBI da súa
sede nacional, como todo o mundo, aínda que descoñece que ocorre no caso do PP.
Remata o Sr. Fernández sinalando que as fundacións cumpren unhas funcións ou
deberían cumplilas e se rixen pola lei de mecenazgo.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non está de acordo co dito polo Sr. Fernández. Di que antes deixou para o
segundo turno o tema dos sindicatos, e que estes así como os equipos de fútbol non
pagan e ninguén lles vai encima. Di o Sr. Parajó que o que está claro é que o Sr.
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Fernandez dixo que a Igrexa recibía moitos millóns de pesetas e que que el saiba
recibe o que lle aportan na declaración da renta marcando unha “x”, non do Estado.
Pregunta o Sr. Parajó se iso llo da o Estado ou o pobo, respostando que quen llo da é o
pobo, e que o goberno non lle da nada. Di o Sr. Parajò que o Sr. Fernádnez falou de
políticos corruptos e que é mellor non entrar nese tema porque quedarían poucos. O
Sr. Parajó di que non ve claro que estea sen revisar un acordo dende o ano 1976 e que
habería que revisalo e chegar a un entendemento. Remata o concelleiro do grupo mixto
sinalando que dende Teo se teña que dicir iso, non sabe a que ben, porque se trata de
políticas de Estado.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen sinala que ten pouco máis que
dicir e que coa moción simplemente se pide que se cumpra a lei, porque no Concordato
non se di nada de negocios e actividades da Igrexa senón que se fala de lugares de
culto. Sinala a Sra. Lemus que non se vai a meter coa similitude entre Igrexa,
sindicatos e partidos e remata preguntando se se mirou o censo da Igrexa en Teo,
engadindo que supón que non será doado.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro so seu
grupo, D. Jose Vázquez Pallas.

O Sr. Pallas explica que de acordo co Texto refundido da lei reguladora das facendas
locais a Igrexa está exenta do IBI nos termos do acordo, engadindo que o Estado ten
acordos igualmente con outras relixións. Refírese o Sr. Pallas ás exencións a efectos
de culto sinalando que aínda que non se adiquen ao culto poden estar exentas do IVE
pola Lei de mecenazgo. Di o Sr. Pallas que o Ministerio de facenda xa informou a algún
grupo político que é preciso revisar o acordo coa Santa Sede, sorprendendo que
despois de oito anos o PSOE non o fixera. Sinala o Sr. Pallas que a exención da Igrexa
está respaldada polos postulados contitucionais e pola sociedade. Remata o Sr. Pallas
sinalando que os acordos coa Igrexa católica foron varias veces ao Tribunal
Constitucional e non se atopou cláusula contraria á constitución.
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Intervén a Sra. Hermida, quen sinala que chama a atención que falando da Igrexa se
fale dos partidos políticos. Remata sinalando que sí existe un estudio de cales son os
bens da Igrexa en Teo, indicándolle á Sra. Lemus que está a súa disposición.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 concelleiros non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSOE) e
sete en contra (6 PP 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda:
1.- Instar ao Goberno do Estado a revisar e modificar os acordos internacionais
asinados coa Santa Sede en 1976 e 1979, para adecuarse ao carácter
aconfesional do Estado español, e que supoñan a supresión dos privilexios dos
que goza a Igrexa Católica no Estado e nomeadamente permita a suxeición ao IBI
do seu patrimonio.
2.- Mentres non se leve a cabo a revisión contemplada no primeiro punto,
negociarase coa Igrexa católica unha compensación aos Concellos por estar
exenta do pagamento do IBI.
3.- Instar ao Parlamento de Galiza e á Xunta de Galiza a que fagan propios os
punto anteriores, e xa que logo, insten ao Goberno do Estado a suprimir os
privilexios dos que goza a Igrexa Católica e mentres non se leve a cabo, soliciten
da Igrexa Católica unha compensación aos concellos galegos.
4.- Instar ao Goberno municipal a realizar un censo municipal dos inmóbeis
pertencentes á Igrexa Católica e a outras confesións relixiosas.

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A APROBACIÓN DO
EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 1/2012.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 06/06/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
ecdonómicos de 21/06/2012.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que en datas 12/11/2009 e 04/11/2011, o Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar presentou no rexistro xeral de entrada as seguintes
liquidacións correspondentes ao programa “xantar na casa”:
-9-

-liquidación 339 de data 05/11/2009, por importe de 2.131,20€
-liquidación 209 de data 31/07/2009 por importe de 1.955,45€
Considerando que ambas liquidacións corresponden a servizos efectivamente
prestados en 2009 e que os documentos acreditativos da prestación tiveron rexistro de
entrada con anterioridade a 01/01/2012, procedendo neste caso, a tramitación dun
expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos ao imputar gastos de exercicios
pechados ao corrente.
Considerando o deber da Administración de facer fronte ás súas obrigas polos servizos
efectivamente prestados polos proveedores, coa finalidade de non incurrir nun
enriquecemento inxusto.
Visto o informe de reparo formulado pola Intervención municipal en data 28/05/2012,
debido ao incumplimento do principio de anualidade e insuficiencia de crédito no
orzamento de 2011 para asumir as obrigas correspondentes.
Considerando o disposto no artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que
desenvolve o título VI do Real Decreto Lexislativo 2/2004, Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais,
PROPOÑO ao Pleno da Corporación , previo dictámen da Comisión Especial de
Contas, Facenda e Asuntos Económicos , a adopción dos seguintes ACORDOS:
Primeiro-Aprobar o expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos nº
01/2012, por importe total de 4.086,45€ de xeito que as liquidacións que de seguido se
indican queden convalidadas e aprobadas con cargo ao crédito da partida 230/480.02
do vixente orzamento municipal de 2012:
Nºliquidación
339 de 05/11/2009
209 de 31/07/2009

Concepto
importe
Aportación Xantar na casa,
xullo, agosto e setembro 2009
Aportación Xantar na casa,
2ªquincena abril, maio e xuño
2009

2.131,20€
1.955,45€

Segundo.- Dar conta do presente Decreto aos servizos económicos aos efectos
oportunos”.

O Sr. alcalde explica que se trata de dúas facturas de “xantar na casa” que non foron
correctamente trasladadas ao departamento de intervención, que ascenden a 2.131,20
€ e 1.955,45 €, constando que tal servizo foi prestado correctamente.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, a
concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o
portavoz do PP, Sr. Guerra, anuncian o apoios dos seus respectivos grupo á proposta,
non aperturándose un segunda quenda de intervencións.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos seus membros, acorda:

Primeiro- Aprobar o expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos nº
01/2012, por importe total de 4.086,45€ de xeito que as liquidacións que de
seguido se indican queden convalidadas e aprobadas con cargo ao crédito da
partida 230/480.02 do vixente orzamento municipal de 2012:

Nºliquidación

Concepto

importe

339 de 05/11/2009

Aportación Xantar na casa,

2.131,20€

xullo, agosto e setembro
2009
209 de 31/07/2009

Aportación Xantar na casa,
2ªquincena

abril,

maio

1.955,45€

e

xuño 2009

Segundo.- Dar conta do presente Decreto aos servizos económicos aos efectos
oportunos.

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE A APROBACIÓN INICIAL DA 1ª
MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR
SERVIZOS FUNERARIOS.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 15/06/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 21/06/2012.
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“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo,
Considerando a próxima apertura do primeiro cemiterio municipal do Concello de Teo,
a partires da cal se procederá prestación dos servizos funerarios a través da cesión dos
nichos, panteóns e columbarios.
Considerando que o Concello de Teo conta cunha Ordenanza Fiscal reguladora da
taxa por servizos funerarios vixente dende o ano 2010, que, na súa redacción inicial
non recolle, no cadro de tarifas, os conceptos de columbarios, polo que resulta
necesario modificar o seu texto.
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 15/06/2012.
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas,
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.-Aprobar inicialmente a 1ª modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da
Taxa por servizos funerarios.
Segundo.-Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública por
prazo dun mes, así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para que os
interesados poidan prantexar reclamacións ou suxestións.
Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza
quedará definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu texto
íntegro.
Contra a Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-administrativo”
1ª MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR
SERVIZOS FUNERARIOS
ARTIGO ÚNICO.- Modificación do artigo 7º.-Cota tributaria.
Modifícase o cadro de tarifas, de xeito que queda redactado como segue:
Concepto

Importe

1. Concesión de nichos por 75 anos

1.250,00 €

2. Concesión de panteóns completos por 75 anos

5.000,00 €

3- Concesión de columbarios por 75 anos
2. Cambios de titularidade, cando proceda a súa autorización.
2.1. De nichos
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450€

2.1.1. Por cesión. Por cada nicho.
2.1.2. Por herdanza ou transmisión entre cónxuxes ou
familiares ata o 3º grao de parentesco. Por cada
nicho.
2.1.3. Permuta, por causa xustificada. Por cada nicho
permutado.

20% valor
vixente
6€

2.2. De panteóns completos
2.1.1. Por cesión. Por cada panteón.
2.1.2. Por herdanza ou transmisión entre cónxuxes ou
familiares ata o 3º grao de parentesco. Por cada
panteón.
2.1.3. Permuta, por causa xustificada. Por cada
panteón.

30% valor
vixente

6€

60€
60€

3. Por licencias de apertura de sepulturas para inhumacións ou
exhumacións e servizo de enterrador/a.
3.1. Por cada permiso de apertura en nichos.

60€

3.2. Con redución de restos ou traslado para outro nicho
deste cemiterio

120€

4. Por autorización para colocación de lápidas, adornos,
revestimentos de sepulturas, etc.. Por cada nicho.

6€

5. Vixilancia e conservación do cemiterio.
5.1. Por cada nicho e cada ano.

10€

5.2. Por cada panteón completo

50€

5.3 Por cada columbario

10€

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e
seguridade cidadá, D. Rafael Sisto Edreira.
O Sr. Sisto explica que non se trata de modificar a taxa senón de incrementar os
servizos do cemiterio. Explica que a demanda aínda que non foi a esperada, pola crise,
sí foi diversificada. Hai moita xente que a día de hoxe opta pola cremación e polo tanto
resulta necesario incorporar os columbarios, consistindo polo tanto a modificacion en
establecer un prezo. Explica o Sr. Sisto que según sanidade non implica unha
ampliación do cemiterio polo que se trataría dunha actuación inmediata. Remata o Sr.
Sisto sinalando que inicialmente fixouse un prezo de 600 € pero na Comision baixouse
a 450 €.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
sinala que el non estivo na Comisión informativa e pregunta se quedou en 450 €.

O Sr. Sisto resposta que si.

O Sr. Parajó amosa a súa conformidade coa proposta ao tratarse de temas non
recollidos, engadindo que en todo caso lle gostaría saber como é que, pese a que se
calculaban uns ingresos de miles de euros, so se acolleran 14 persoas, e como se vai a
subsanar esa falta de ingresos.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que xa se falou na Comisión
informativa que quizais a taxa inicialmente proposta era elevada, e que por iso se
rebaixou, engadindo que agradecería que o de falar as ordenanzas e poder discutilas
entre todos fora a tónica.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen pregunta por cantos anos se
establecen os columbarios e se non foran sempre 99 anos.

O Sr. Sisto aclara que son 75 anos, ao igual que o resto.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que, como ben común, o seu grupo vai a
apoiar a proposta.

O Sr. Sisto explica que o tema da baixada o atribúen ao tema da crise. Explica que
había 50 persoas anotadas, interesadas na posta en marcha, e despois cando chegou
o momento se lles chamou pero á hora de concretar os pagos existiu unha baixa
significativa, aínda que é certo que hai persoas interesadas para cando se abra de
novo o proceso. O Sr. Sisto sinala que na Comisión comentouse que o momento non
era o mellor posible, podéndose quizás estudar as propostas do PP de facer un
fraccionamento.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
amosa a súa conformidade coa proposta e agrecece ao Sr. Sisto a súa explicacións,
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engadindo que el non estaría de acordo cunha rebaixa, pero sí que estaría ben estudar
o tema do fraccionamento.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa a súa conformidade
coa proposta.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen reitera o tema do fraccionamento.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen amosa a súa conformidade coa
proposta.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos seus membros, acorda:

Primeiro.-Aprobar inicialmente a 1ª modificación da

Ordenanza Fiscal

Reguladora da Taxa por servizos funerarios.

Segundo.-Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública
por prazo dun mes, así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para
que os interesados poidan prantexar reclamacións ou suxestións.

Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza
quedará definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu
texto íntegro.

Contra

a

Ordenanza

Fiscal

únicamente

caberá

recurso

contencioso-

administrativo.

1ª MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR
SERVIZOS FUNERARIOS
ARTIGO ÚNICO.- Modificación do artigo 7º.-Cota tributaria.
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Modifícase o cadro de tarifas, de xeito que queda redactado como segue:
Concepto

Importe

1. Concesión de nichos por 75 anos

1.250,00 €

2. Concesión de panteóns completos por 75 anos

5.000,00 €

3- Concesión de columbarios por 75 anos

450€

2. Cambios de titularidade, cando proceda a súa autorización.
2.1. De nichos
2.1.1. Por cesión. Por cada nicho.
2.1.2. Por herdanza ou transmisión entre cónxuxes ou
familiares ata o 3º grao de parentesco. Por cada
nicho.
2.1.3. Permuta, por causa xustificada. Por cada nicho
permutado.
2.2. De panteóns completos
2.1.1. Por cesión. Por cada panteón.
2.1.2. Por herdanza ou transmisión entre cónxuxes ou
familiares ata o 3º grao de parentesco. Por cada
panteón.
2.1.3. Permuta, por causa xustificada. Por cada
panteón.

20% valor
vixente
6€
6€
30% valor
vixente
60€
60€

3. Por licencias de apertura de sepulturas para inhumacións ou
exhumacións e servizo de enterrador/a.
3.1. Por cada permiso de apertura en nichos.

60€

3.2. Con redución de restos ou traslado para outro nicho
deste cemiterio

120€

4. Por autorización para colocación de lápidas, adornos,
revestimentos de sepulturas, etc.. Por cada nicho.

6€

5. Vixilancia e conservación do cemiterio.
5.1. Por cada nicho e cada ano.

10€

5.2. Por cada panteón completo

50€

5.3 Por cada columbario

10€
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6.- MOCIÓNS.
O Sr. alcalde da conta de que constan dúas mocións de urxencia do BNG e, 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 máis polos grupos
municipais.

O Sr. alcalde sinala que procede, logo da súa xustificación, someter a votación a
urxencia e cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz.

1.- Moción do BNG sobre o sistema financeiro galego (Banca pública galega, refrendo
sobre o rescate, solución das preferentes, atención ao público e mantemento do
emprego en novagalicia banco e

comisións de investigación de 21/06/2012) (rex.

entrada nº 5.685).
O Sr. Fernández sinala que, aínda que a mocións se presentou o 21 de xuño, ten que ir
por urxencia como consecuencia da alteración dos prazos habituais das convocatorias
das comisións informativas. Sinala que a urxencia está xustificada porque o rescate se
acaba de producir e vai a ter consecuencias na vida das persoas. Refírese o Sr.
Fernández á actuación da fiscalía, como xustificativo da urxencia, e á necesidade de
pedir a comparecencia dos implicados.
O Sr. alcalde anuncia o voto a favor da urxencia habida conta do tema dos prazos.
Sometida a urxencia a votación, o Pleno da Corporación, con once votos a favor
(7 concelleiros non adscritos, 2 BNG e 2 grupo mixto) e seis en contra (6 PP), e
co quorum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, acorda que
se proceda ao debate e posterior votación da moción do BNG sobre o sistema
financeiro galego.
O Sr. alcalde reitera que a moción é de 21 de xuño, pero que tal e como se expuso na
comisión informativa, adiantouse a convocatoria da mesma dando lugar a que non me
puidera incluir na orde do día.
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O portavoz do BNG, Sr. Fernandez, da conta da moción do seu grupo de 21/06/2012
(rex. entrada nº 5.685), sobre o sistema financeiro galego (Banca pública galega,
refrendo sobre o rescate, solución das preferentes, atención ao público e mantemento
do emprego en novagalicia banco e comisións de investigación).

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiros do grupo municipal
do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presentan esta MOCIÓN SOBRE SISTEMA
FINANCEIRO GALEGO (BANCA PÚBLICA GALEGA, REFERENDO SOBRE O RESCATE, SOLUCIÓN
DAS PREFERENTES, ATENCIÓN AO PÚBLICO E MANTEMENTO DO EMPREGO EN NOVAGALICIA
BANCO E COMISIÓNS DE INVESTIGACIÓN), para o seu debate e aprobación polo Pleno da
Corporación Municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O rescate ao Estado español por valor de 100.000 millóns de euros vai ter un beneficiario -a banca
privada, que poderá pagar as súas débedas e sanear os seus balances- e unha vítima ben evidente -as
maiorías sociais e os pobos, a comezar por Galiza- que somos os paganos da operación e os que teremos
que pagar a factura en forma de novos recortes, máis desemprego e do deterioro da nosa calidade de
vida, xa que o rescate contará con condicións que afectarán dramaticamente o benestar social, tal e como
aconteceu nos anteriores rescates no ámbito da UE: Grecia, Portugal e Irlanda. Isto é, máis recesión, máis
paro e máis desigualdades sociais.
O Goberno español non ten lexitimidade democrática para adoptar a decisión de solicitar o rescate, xa que
ninguén o votou para facer iso. É necesaria a democracia e a transparencia. É necesario un debate social
moi profundo sobre o rescate e as súas terríbeis consecuencias para as maiorías. O rescate financeiro
previsto é unha decisión trascendental para o noso futuro, polo que debe ser a sociedade a que decida a
súa conveniencia. É preciso, polo tanto, a convocatoria dun referendo sobre o rescate.
O rescate é duplamente negativo para Galiza porque non só vai castigar as súas maiorías sociais, senón
porque destruirá o sistema financeiro galego. A Unión Europea condiciona o rescate a unha nova rolda de
fusións no sistema financeiro, que probabelmente se traducirá na absorción de Novagalicia Banco (NGB)
por parte de bancos privados de maior dimensión e sen vinculación con Galiza. O BNG sempre defendeu
a necesidade dunha banca pública como instrumento imprescindíbel para asegurar o crédito que o tecido
produtivo e social precisa. Porén, non podemos avalar un proxecto que suporía a definitiva expatriación do
aforro galego depositado en NGB. Mais outra volta, o noso aforro serviría para desenvolver outros
territorios. Galiza ficaría sen capacidade de decisión ningunha sobre unha entidade que xestiona o 40% do
negocio financeiro do noso país.
Galiza ten dereito a preservar un sistema financeiro propio. Así, demandamos que NGB, se converta nun
banco público galego, coa transferencia aos poderes públicos galegos da participación que o FROB
ostenta na actualidade no capital de NGB. O impulso a unha banca pública galega é unha ferramenta que
permitirá avanzar na soberanía financeira de Galiza, en tanto que dota aos galegos e galegas dun
instrumento para orientar os nosos aforros e investimentos.
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Ademais, en contra da crenza fomentada por determinados creadores de opinión e do propio Presidente
da Xunta de Galiza, Núñez Feijoo, a banca pública é un instrumento plenamente vixente, que existe nunha
grande variedade de países, como en 32 países europeos ou nos Estados Unidos, e vén desempeñando
un papel fundamental en favor do desenvolvemento e da estabilidade económica dos mesmos. Da análise
das diferentes experiencias de banca pública, constátase o seu impacto positivo sobre a economía e os
sectores produtivos. Alí onde existe banca pública existe un forte tecido industrial, mentres que son
excepcionais os casos onde existe unha forte presenza do sector industrial sen o apoio dunha banca
pública.
O rescate pon ademais en risco os postos de traballo de milleiros de persoas nas entidades financeiras,
debido ás condicións impostas para o citado rescate aos bancos do Estado español. Nomeadamente, é
necesario demandar do presidente da Xunta que actúe e non tolere máis despedimentos en Novagalicia
Banco, que tamén suporían unha merma na atención aos clientes da entidade e a desaparición de
múltiples sucursais que atenden sobre todo no mundo rural.
A enorme desfeita que provocou o rescate ten culpábeis con nomes e apelidos. É preciso depurar as súas
responsabilidades, e xa que logo, que se constitúan as comisións de investigación que o BNG leva pedido
quer no Congreso quer no Parlamento Galego. Trátase dunha estafa xigantesca, que se está levando por
diante o traballo e o benestar social de millóns de persoas. Esta estafa debe ser investigada, xulgada e
penada polos tribunais de xustiza.
Por último, e ligado tamén ás prácticas fraudulentas do sistema financeiro, miles de clientes galegos de
entidades bancarias, aconsellados polos directores das oficinas, investiron os seus aforros en
instrumentos financeiros complexos e opacos, nomeadamente en preferentes. En contra do que naquel
momento se lles indicou, estes aforradores e aforradoras vense agora na imposibilidade de recuperar os
cartos investidos en tanto estes instrumentos non sexan vendidos no mercado de activos financeiros, a un
prezo que, caso de haber compradores, será inferior ao seu valor nominal.
Tal é o caso de miles de clientes de NGB que no seu momento adquiriron participacións preferentes, sen
que por parte da entidade se cumprise coas obrigas estabelecidas na normativa MIDIF de protección dos
consumidores e consumidoras de produtos financeiros, que no caso dos clientes minoristas se concretan
na realización de test personalizados de conveniencia e de idoneidade antes da contratación de calquera
produto financeiro co fin de asegurar que este responde ás necesidades e ás características do cliente.
Así, é preciso demandar das institucións públicas responsábeis unha solución inmediata para as miles de
persoas afectadas pola fraude das preferentes, de xeito que lles permita recuperar o 100% do nominal dos
títulos subscritos.
Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1. Instar á Xunta de Galiza a promover a creación dunha banca pública galega, nomeadamente a partires
da conversión de NGB nun banco público galego mediante a transferencia aos poderes públicos galegos
da participación que o FROB detenta no capital de NGB.
2. Solicitar a celebración dun referendo vinculante sobre o rescate da Unión Europea á banca española.
3. Instar á Xunta de Galiza a promover, no seu ámbito de competencias, e a demandar do Goberno do
Estado Español, unha solución inmediata para as miles de persoas afectadas pola fraude das preferentes
que lles permita recuperar o 100% do nominal dos títulos subscritos.
4. Demandar da Xunta de Galiza que garanta os postos de traballo en Novagalicia Banco, así como a que
asegure unha adecuada atención aos clientes da entidade.
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5. Demandar a creación de comisións de investigación no Parlamento de Galiza e no Congreso dos
Deputados para que se esclarezan responsabilidades na fraudulenta xestión que propiciou a actual
situación das caixas e da banca.
6. Comunicar o presente acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do Estado e
grupos parlamentares do Parlamento de Galiza.
Teo, 21 de xuño de 2012”
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que se trata dunha moción sobre temas de agora e que o BNG ven con este rollo
cando a metade das cuestións están en vía de solución. Opina que o de crear unha
banca pública galega é unha barbaridade, engadindo que non dixeron así cando foi o
Pastor e agora sí porque é Caixa Galicia. Tratándose das preferentes sinala o Sr.
Parajó que se escoita todos os días que está en vías de solución, estando pendente
dun permiso de Europa. Explica o Sr. Parajó que todas as entidades bancarias están
rebaixando persoal e sinala que en Alemania están o 50% do persoal. Opina o Sr.
Parajó que se trata dun tema delicado co que se está pelexando fai tempo e di que se
conseguiu da Unión Europea eses 100.000 millón en liña de crédito para dispoñer o
que se precise, que se calcula en 70.000 €. Sinala o Sr. Parajó que fai tempo que a
banca española era a mellor pero que se sabía que non era así. Considera que os
problemas foron provocados en parte polos dirixentes, pola burbulla inmobiliaria e polos
políticos dos consellos de administración. Remata o Sr. Parajó sinalando que podería
estar de cordo en algún aspecto da moción, porén non noutros, polo que vai a votar en
contra.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que os políticos do PP non son
políticos, son indignados, xa que en calquera tema levan os políticos e os sindicatos.
Considera a Sra. Lemus que na asunción de responsabilidades irá quen teña que ir,
tanto os politícos como os dirixentes. Sinala que dende o PSOE defenderán calquera
tipo de instrumento que favoreza o fluxo de crédito, sobre todo ás PYMES. Referíndose
ao referendum proposto na moción sinala a Sra. Lemus que habería que preguntarse
para que, porque se sabe que hai un rescate pero non se sabe nada máis. En canto ao
fraude das preferentes lembra que xa presentou unha moción e tratándose dos postos
de traballo de novagalicia aclara que ocorre como nos demais sectores. Remata a Sra.
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Lemus sinalando que agás co tema do referendum, polo exposto, co resto está de
acordo.

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

O Sr. Pallas anuncia o voto en contra do seu grupo ao considerar que unha moción
deste tipo non debería ir por urxencia, lembrándose dalgunha do seu grupo que foi
rexeitada por ese motivo. Opina o Sr. Pallas que o goberno do estado sí que ten
lexitimidade. Sinala que os do PP non son do “15 M”, engadindo que en todo caso este
grupo nace como consecuencia de como o PSOE deixou o país. Di o Sr. Palllas que
está de acordo en que sí que hai políticos que fixeron unha mala xestión, do PP ou do
PSOE, cobraban unhas dietas e non se enteraban, polo que hai que acusalos, para
que, indistintamente de que sexan do partido popular ou do partido socialista, asuman
as súas responsabilidades.

O Sr. alcalde sinala que a moción foi presentada o mesmo día que se convocara a
comisión informativa, que neste caso anticipouse no tempo co obxecto de ser máis
garantistas nos prazos tal e como se expuxo na comisión informativa. Salienta o Sr.
alcalde que o goberno ten lexitimidade democrática, pero que non se trata diso, senón
de soberanía. O rescate é algo moi serio que forma parte da perda de soberanía e non
vai a sair gratis. Opina que existirán contrapuntos da política do Estado do benestar e o
Estado está sendo avalista desta situación. O Sr. alcalde anuncia o seu voto a favor,
engadindo que en todo caso hai matices, por exemplo no tema do referendum, porque
hai que ter en conta o feito de que se vote a un partido que despois incumpre os seus
compromisos. Tratándose da banca pública, di estar de acordo, considerando que se
debería empezar a falar da banca ética.

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, opina que estar de acordo co rescate lle parece
ben, engadindo que en todo caso el non o está. Considera que a crise actual é culpa do
sistema financeiro e que os da caixa son os primeiros culpables de facer o “agujero”, e
iso implica recortar dereitos. Considera o Sr. Fernández que hai que dicir claramente
quenes son os responsables e refírese á banca pública e sinala que tamén se podería
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crear un instituto de crédito oficial, engadindo que ten claro que a banca pública é moito
mellor que o sistema financeiro actual e que o problema de Irlanda non foi pola banca
pública. En canto ao referendum sinala que o PP chega a gobernar cunhas propostas e
despois fai o contrario. Remata o Sr. Fernandez a súa intervención sinalando que
haberá que ver se en xuño seguen sendo 62.000 millóns.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que cree que unha moción deste calibre non se debería presentar por urxencia.
Tratándose da comisión de investigación sinala que ten entendido que Feijoo dixo que
en xullo ia a facer un pleno para creala, dicíndoo tamén o goberno do Estado polo que
a moción se refire a unha cousa que está en vías de solución. En canto ao persoal o
Sr. Parajó cree que agora negociaron os sindicatos coa dirección polo tema dos ERES.
Di o Sr. Parajó que lle doe moito que haxa compañeiros que teñan que marchar, porén
ao xuntar as dúas hai que buscar solucións. En canto aos consellos de administración
sinala que ademais dos representantes do persoal, dos representantes das caixas e
dos representantes sindicais, tamén están os representantes políticos que

non se

enteraban e so ian a cobrar.

Sendo as vinte horas e nove minutos sae do Salón de Pleno o concelleiro D. Xosé
Ignacio Iglesias Villar.

Continúa o Sr. Parajó sinalando que existe xente imputada como uns de Caixa Nova
que tomaron acordos o día anterior da fusión sen comunicarllo ao Banco de España,
mentres en Caixa Galicia, houbo tres que despois de irse devolveron parte dos cartos.
Aclara que están imputados pola fiscalía e haberá que ver o que di.

Sendo as vinte horas e doce minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro D. Xosé
Ignacio Iglesias Villar.

O Sr. Parajó di que Galloso presentou a dimisión e que cree que hoxe se acorda que
Caixa Galicia, a súa obra social, se convirta nunha fundación e se retire de novagalicia
banco. Salienta o Sr. Parajó que polo tanto se están tomando medidas e haberá que
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ver o que sae da banca pública, engadindo que non está de acordo xa que non todo o
que sexa galego significa que lle vai a dar máis aos galegos.

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

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, qen considera que esta moción non se pode
someter por urxencia ao tratarse dun tema complicado. Sinala que a fiscalía xa está
actuando e que as comisións de investigación son para cobrar dietas. O Sr. Pallas
pregunta como se chegou a esto, respostando que por desidia dos gobernantes e por
ter unha persoa no Banco de España que non se enteraba de moitas cousas. Remata o
Sr. Pallas a súa intervención sinalando que tampouco se enterou o Banco de España
das preferentes, que eran “café para todos”, e así está a cousa.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 concelleiros non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSOE) e
sete en contra (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda:

1. Instar á Xunta de Galiza a promover a creación dunha banca pública galega,
nomeadamente

a partires da conversión de NGB nun banco público galego

mediante a transferencia aos poderes públicos galegos da participación que o
FROB detenta no capital de NGB.
2. Solicitar a celebración dun referendo vinculante sobre o rescate da Unión
Europea á banca española.
3. Instar á Xunta de Galiza a promover, no seu ámbito de competencias, e a
demandar do Goberno do Estado Español, unha solución inmediata para as miles
de persoas afectadas pola fraude das preferentes que lles permita recuperar o
100% do nominal dos títulos subscritos.
4. Demandar da Xunta de Galiza que garanta os postos de traballo en Novagalicia
Banco, así como a que asegure unha adecuada atención aos clientes da
entidade.
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5. Demandar a creación de comisións de investigación no Parlamento de Galiza e
no Congreso dos Deputados para que se esclarezan responsabilidades na
fraudulenta xestión que propiciou a actual situación das caixas e da banca.
6. Comunicar o presente acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do
Goberno do Estado e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza.

2.- Moción do BNG contra os recortes da Xunta de Galiza no fomento do emprego e
nos programas de cooperación, promoción e formación das persoas de 27/06/2012
(rex. entrada nº 5.911).

O Sr. Fernández sinala que a urxencia está xustificada porque o recorte é recente e
porque afecta ao concello de Teo.

Sometida a urxencia a votación, o Pleno da Corporación, con dez votos a favor
(7 concelleiros non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSOE), seis en contra (6
PP) e unha abstención (1 grupo mixto-IN-TEO), e co quorum da maioría absoluta
do número legal dos seus membros, acorda que se proceda ao debate e posterior
votación da moción do BNG contra os recortes da Xunta de Galiza no fomento do
emprego e nos programas de cooperación, promoción e formación das persoas.

O portavoz do BNG, Sr. Fernandez, da conta da moción do seu grupo de 27/06/2012
(rex. entrada nº 5.911), contra os recortes da Xunta de Galiza no fomento do emprego
e nos programas de cooperación, promoción e formación das persoas.
“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiros do grupo
municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presentan esta MOCIÓN CONTRA OS
RECORTES DA XUNTA DE GALIZA NO FOMENTO DO EMPREGO E NOS PROGRAMAS DE
COOPERACIÓN, PROMOCIÓN E FORMACIÓN DAS PERSOAS, para o seu debate e aprobación polo Pleno
da Corporación Municipal.
Exposición de Motivos
- 24 -

O Goberno do PP na Xunta de Galiza continúa na liña de recortarlle aos concellos todo tipo de medidas
destinadas ao fomento do emprego ou a programas de promoción, cooperación e formación das persoas.
Así, o pasado venres, 15 de xuño, fixo pública no DOG a drástica redución de axudas e subvencións aos
concellos para o fomento do emprego a través de programas de cooperación que permitían a contratación
de persoal para reforzar os servizos municipais. Pero tamén a redución de programas de accións
formativas destinadas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas e de promoción da
integración laboral de persoas con discapacidade.
Estas reducións acadan máis de 61 millóns de euros que representan preto do 50% dos importes
recollidos nos Orzamentos da Xunta de Galiza para este ano 2012. E desta cantidade cabe destacar a
redución de 33 millóns de euros (case o 75%) das axudas aos concellos destinadas a contratación de
persoas no paro para distintos servizos municipais (servizo de axuda no fogar, brigadas municipais, etc.),
deixando pouco máis de 12 millóns de euros e confirmando así a escalada de recortes do goberno do PP
na Xunta de Galiza desde fai tres anos, provocando cada día máis persoas desempregadas, convertendo
en falacias as promesas electorais Feijóo de acabar co paro en 45 días.
Galiza sufre a política do PP, condenada a non poder recuperar a senda da creación do emprego e
inverter a actual tendencia da súa destrución; condenada a non poder xerar desde os concellos as
condicións para o desenvolvemento das oportunidades laborais e a prestación de servizos a veciños e
veciñas. Chegando a acadar as máis altas cotas de desemprego, situando a Galiza nunha taxa de máis do
20 %, onde máis emprego se destrúe no Estado e castigando a máis de 275.000 galegos e galegas a
continuar nunha situación de anguria e desesperanza.
A Xunta de Galiza gobernada polo PP pregouse definitivamente ás políticas de recortes do Goberno do
Estado e aos ditados dos mercados financeiros: pagar primeiro os intereses da débeda a costa dos
recortes nas políticas sociais e no emprego, impedindo axudas a persoas paradas para atopar traballo.
E unha vez máis o PP castiga a aquelas persoas que máis sofren a crise, precarizando as condicións de
traballo mediante a reforma laboral, reducindo dereitos e aumentado o desamparo das persoas
desempregadas e aquelas menos preparadas para atopar un emprego.
E por isto que o grupo municipal do BNG presenta esta moción e solicita o voto favorábel do Pleno da
Corporación municipal para a adopción do seguinte
ACORDO
1. Rexeitar a drástica redución das axudas ás políticas activas de emprego que permiten aos
concellos a contratación de persoas desempregadas.
2. Instar á Xunta de Galiza a:
a. Garantir o financiamento necesario para o mantemento das políticas activas de emprego e
o emprego social, escolas taller, obradoiros de emprego, tal como se viña facendo no
noso concello.
b. Manter as partidas dedicadas a formación e emprego na súa contía inicial.
c. A que demande do Goberno do Estado o mantemento dos recursos económicos
necesarios para garantir o nivel de prestacións das políticas activas de emprego que se
viñan realizando en Galiza.
Teo, 27 de xuño do 2012”.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non vai a opinar cando se veña por urxencia, con moitos temas que tratar, porque
non merece a pena.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que lle gostaría amosar a súa
sorpresa con este “superdecreto”. Considera que é unha irresponsabilidade discutir o
que afecta aos concellos porque se trata de programas imprescindibles para cada
concello. Salienta a Sra. Lemus que se trata de políticas de fomento de emprego e
servizos fundamentais. Remata a Sra. Lemus sinalando que a relevancia da moción
non é porque sexa malo para un cidadá de Andalucía, senón porque é malo para Teo.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra á concelleira do seu grupo,
D.ª Mª de las Mercedes Souto Abeijón.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, e di que non é que no seu grupo non pensen
que non sexa urxente, senón que precisan máis tempo. Considera que dende o BNG
deberían traer unha moción para solventar todos os problemas, para así non ter que
facer recortes. Cree a Sra. Souto que ninguén quere recortes, e que a todos lles
gostaría dispor de máis cartos, dar cartos a todos e así obter máis votos. Opina que,
oídos os razoamentos, lle parecen escandaloso e parece que os recortes son por
fastidiar e non por necesidade. Sinala a Sra. Souto que dende o seu grupo non están
de acordo cos recortes sociais, sanitarios, educativos, etc. Salienta que como non
tiveron tempo a preparar a moción se van a abster. Remata a Sra. Souto sinalando que
lles gostaría ver unha moción que recolla como resolver o problema da crise,
comprometéndose a apoiala.

O Sr. alcalde sinala que a urxencia a entenden pola situación que se está a vivir e polo
que afecta ao concello de Teo. Os programas de cooperación dende fai moitos anos
viñan completando a prestación de servizos, adicándose en Teo a incendios e brigada
de obras. Os problemas comezaron o ano pasado porque ata decembro se tiveron que
pagar as nóminas con fondos propios porque senón a xente non cobraba, situación que
afectou ao concello. Agora vai a peor, de aí a urxencia, porque se fixo o traballo e
publican unha corrección no DOGA que rectifica o tema. Sinala o Sr. alcalde que polo
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tanto máis alá da cuestión global, trátase dun tema que afecta ao concello de Teo, en
virtude da modificación publicada en xullo. Opina o Sr. alcalde que hai un problema,
porque non hai persoal para cubrir a cuadrilla de emerxencias as 24 horas. Salienta
que se trata dun exemplo que lle preocupa moito e que entende que hai que priorizar
porén o persoal do concello é escaso e esto aliviaba o tema, ademais de que
determinadas familias terían uns ingresos durante algúns meses. Salienta o Sr. alcalde
que se retira unha partida previamente creada e remata sinalando que supón que a
Xunta creará cuadrillas comarcais, para parchear a situación, porén iso diminúe as
garantías da actuación.

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, sinala que vendo o DOGA do venres pódese
comprobar a situación, así para integración laboral para persoas con discapacidade, un
8% menos, para formación, un 28,39 % menos, etc, polo que en xeral trátase dun
45,79% menos de media. Lembra o Sr. Fernández que esto hai que unilo a unha
moción presentada en febreiro polo PSOE en relación cos cambios de criterios da
Xunta nos programas de cooperación. Remata o Sr. Fernández dicíndolle á concelleira
do PP, Sra. Lemus, que cando ela presente a moción da que falou, dende o BNG a
apoiaran, engadindo que, como sinala o Sr. Pallas, alguén é responsable de todo isto.
Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o Sr. Fernández fala duns recortes do corenta e pico por cen, e o outro día a
Consellería dixo que non se ia a recortar e que habería o mesmo persoal de incendios
que outros anos. Pregunta o Sr. Parajó onde está esa xente e se está escondida.
Sinala o Sr. Parajó que pode ser que o sitema estea montado doutra forma, engadindo
que é mentira o do recorte do corenta e pico por cen. Pregunta o Sr. Parajó para onde
van eses recortes, sinalando que se se recorta non pode existir o mesmo persoal, polo
que alguén minte. Considera que por moi urxente que sexa, hai que mandar unha copia
da moción para estudala, porque a el se lle entregou ao comezar o Pleno polo que non
tivo oportunidade de mirar se se recorta ou non.
Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que cada Pleno confirma máis
o que xa sabía, uns porque ven imposto pola Unión Europea e non se poden queixar e
outros porque mixturan churras con merinas. Opina a Sra. Lemus que cada un paga a
súa ronda e que esto o fai o PP. Sinala que a este partido o público lle sobra fai moito
tempo, engadindo que non ten sentido baixar de 17 a 8 millóns. Opina a Sra. Lemus
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que pode ser que se trate dunha moción que hai que estudala antes, porén os
concelleiros teñen que saber do tema. Salienta que a única forma de contratar xente é
por medio do programa de cooperación e non se vai a ter, pese a que se trata dun
programa fundamental para o concello de Teo. Opina a Sra. Lemus que o PP quere
gobernar por Decreto e que os demais aplaudan e considera que non é normal a
argumentación de que nalgún sitio hai que recortar .

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, e di que non hai cartos.

A Sra. Lemus respóstalle que se chama política fiscal, engadindo que ela como política
asume a súa responsabilidade e o PP non asume ningunha. Salienta a Sra. Lemus que
dende a FEGAMP, onde ten maioría o PP, lle están dicindo á Xunta que esto non é
posible. Remata a Sra. Lemus sinalando que nesta cuestión deberían plantarse todos
os concellos e dicirlle á Xunta que por aí non pasan.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, e di que a ela o da belixerancia non lle vai.
Sinala que dende o PP saben que é importante pero que non se poden mixturar as
patacas e as castañas. Reitera que é importante pero que no DOGA saía a
contratación de cerca de 5.000 efectivos para as brigadas de montes. Remata a Sra.
Souto sinalando que a que vai ter que traer a moción vai a ser a Sra. Lemus, xa que é
a que ten máis coñecemento de todo isto.

O Sr. alcalde sinala que non ano 2011 en Teo concedéronse 140.000 € e este ano non
conceden nada. Salienta que hai que entender que xa existía unha concesión e que se
trata de cuestións onde se pasan moi malos momentos. Explica o Sr. alcalde que aos
concellos non se lles deixa contratar persoal, que o tema estaba nos orzamentos e que
se traballou niso, sendo polo tanto claro que se trata dun tema de urxencia, como
demostra o feito de que a propia FEGAMP puxo o grito no ceo, como fixo o seu
presidente, que é o alcalde de Ferrol, do PP.

Pregunta o Sr. Parajó onde vai o persoal que está contratado en Tragsa.

O Sr. alcalde resposta que él non é o representante de Tragsa.
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 concelleiros non adscritos, 2 BNG e 1 grupo mixto-PSOE) e
sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda:
1.- Rexeitar a drástica redución das axudas ás políticas activas de emprego que
permiten aos concellos a contratación de persoas desempregadas.
2.- Instar á Xunta de Galiza a:
a. Garantir o financiamento necesario para o mantemento das políticas activas
de emprego e o emprego social, escolas taller, obradoiros de emprego, tal
como se viña facendo no noso concello.
b. Manter as partidas dedicadas a formación e emprego na súa contía inicial.
c. A que demande do Goberno do Estado o mantemento dos recursos
económicos necesarios para garantir o nivel de prestacións das políticas
activas de emprego que se viñan realizando en Galiza.

7.- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO.
O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di que vai a plantexar cuestións de Teo, sen
meterse en fonduras, e formula os seguintes rogos e preguntas:

1.- Pregunta o Sr. Parajó porque en asistencia no fogar non se cubre ningunha praza
das que agora mesmo quedan libres de enfermos, engadindo que dentro de pouco lle
parece que a empresa vai a ter que despedir personal, xa que se queda sin xente á
que atender.
O concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade e participación veciñal, Sr.
Iglesias, explica que as horas de dependencia da Xunta de Galicia que hai concedidas
actualmente en Teo son 1.155. Sinala que o programa da Xunta asigna unhas hora a
unha xente e llas comunica ao concello, pero esa comunicación non é inmediata,
existindo actualmente 1.155 horas concedidas en teoría, e 900 no mes de xullo, que hai
que aplicar, existindo unha baixada evidente de horas. Di o Sr. Iglesias que o que está
facendo a Xunta é darlle o servizo do SAF á xente que non o solicita, e a xente chega
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e o rexeita, e iso leva un proceso de dous meses. Por tanto estase acumulando dende
principios de ano unha baixada sistemática do número de horas que se indica dar
dende o concello e non se poden dar horas que a Xunta non da. Di o Sr. Iglesias que
tratándose das outras hai 450 horas de libre concorrencia, que poden chegar a 490 se
hai casos de urxencia. Explica que en Teo en abril e marzo houbo 460 e este mes 440.
Explica o Sr. Iglesias que a Xunta ten que asignar horas e se non o fai non se poden
aplicar.

O Sr. Parajó sinala que a empresa factura por determinadas horas ao ano.

O Sr. Iglesias resposta que a facturación é o real, non o teórico.

O Sr. Parajó di se por parte do concello non se poden cubrir.

O Sr. Iglesias resposta que as horas de libre concurrencia están cubertas.
Sendo as vinte unha horas e cincuenta minutos sae do Salón de Plenos o portavoz do
BNG, Sr. Fernández.

2.- Sinala o Sr. Parajó que as cunetas están intransitables, porque están cheas de
maleza. Di que esta situación non se explica xa que hai dous tractoristas e se
contrataron outros dous e os quilómetros son os mesmos que antes. Plantexa o Sr.
Parajó como é que se antes se limpaban se criticaba ao goberno e agora non están
limpas e hai dous tractores e veñen dous de fora.

Sendo as vinte unha horas e cincuenta e catro minutos entra no Salón de Plenos o
portavoz do BNG, Sr. Fernández.
O Sr. alcalde sinala que os traballos están planificados para todas as parroquias,
engadindo que o que se externaliza é unha ínfima parte do que se externalizaba antes.
Explica que actualmente se usan os medios propios, facéndose unha planificación
temporal para os mil quilómetros. Salienta o Sr. alcalde que se trata dunha cuestión
non so imputable ao concello e que se está traballando.
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O Sr. Parajó di que antes, nas festas, estaba limpo para que polo menos os que viñan
de fora viran o concello limpo e agora non.

O Sr. alcalde di que iso non é certo, engadindo que en Calo as pistas principais
limpáronse, téndose en conta na planificación as festas parroquiais. Sinala o Sr. alcalde
que resulta curioso o diferente rasero que teñen os concelleiros en canto á prestación
de servizos, sendo que o concello se queda sen persoal e non pasa nada, todo se
xustifica, porén se protesta se non están limpas as pistas.

O Sr. Parajó sinala que cada un fai as preguntas que cree necesario facer, engadindo
que él nunca viu as pistas así, sen limpar.

Pregunta o Sr. alcalde polas da Deputación.
O Sr. Parajó resposta que o mesmo, engadindo que él lle bota a mesma culpa á
Deputación.
A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas:

3.- A Sra. Lemus pregunta se o concello vai a ir á ampliación a dez anos da devolución
na participación nos tributos do Estado.

Co permiso da presidencia, intervén a Sra. interventora e resposta que en principio sí.

4.- A Sra. Lemus sinala que a Deputación mandou un escrito relativo á subvención da
obra da planta de depuracion biolóxica. Pregunta a Sra. Lemus se se vai a facer a obra
e cando se vai a adxudicar.

O Sr. Sisto resposta que está adxudicada.
A Sra. Lemus pregunta cando remata, porque dende Deputación se fala de novembro.
O Sr. alcalde sinala que é unha instalación dunha planta móvil, na que non que non hai
obra civil.

A Sra. Lemus pregunta porque a Deputación manda o escrito.
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O Sr. Sisto di que se trata dun recordatorio que se manda dende a Deputación cando
se acercan a finalización dos prazos.

5.- A Sra. Lemus di que dende o equipo de goberno se fixeron públicas, a través do
BOP, as subvencións e que as mesmas sufriron baixadas con respecto ás previstas no
plan de saneamento, por exemplo no caso das asociacións veciñais, que pasaron de
6.000 € a 4.000 €, e entidades deportivas onde se vai de 23.000 € a 20.000 €,
subíndose outra que é a de igualdade de xénero, que vai de 3.00 a 8.300 €. Interésase
a Sra. Lemus por estas diferenzas e explica que pediu un informe sobre as
subvencións e se lle sinalaba no mesmo que as de participación veciñal do ano pasado
de 6.000 € non se chegaron a adxudicar aos beneficiarios.

O Sr. alcalde resposta que o concello non fixo ningún recorte nas subvencións, a pesar
da cuantificación que fixo a Sra. Lemus. Tratándose das asociacións veciñais sinala
que as diferenzas proveñen das dificultades que ten o tecido asociativo para entrar no
proceso de xustificación, dada a súa estructura e as contías tan pequenas ás que
ascenden as súas actividades. Explica que o pasado ano as dunha contía inferior a
6.000 € foron informadas negativamente polo intervención e que este ano se van a
destinar os mesmos fondos e, para intentar que non aconteza o mesmo, se vai a
completar o que falte de 4.000 € a 6.000 € con actividades de dinamización das propias
asociacións, ao igual que acontece coa cuestión deportiva, que afecta a un evento
concreto

Intervén o concelleiro de transportes, turismo, emprego e participación veciñal, Sr. Rey,
quen salienta que a contía final será a mesma, e que aparece unha cantidade que será
empregada nun evento concreto da asociación amigos de Ezequiel Mosquera, que
organiza o desafío Ezequiel Mosquera, que consiste nunha marcha cicloturística de
carácter nacional, que se vai a adxudicar mediante a sinatura dun convenio.
O Sr. alcalde pregúntalle á Sra. Lemus se cree que hai algún concello que adique máis
de 300.000 € ao tecido asociativo, engadindo que o goberno actual non fixo recortes.
Pídelle á Sra. Lemus que busque algún concello onde se den eses importes. Di o Sr.
alcalde que lle sorprende a crítica porque non existen concellos onde se den eses
cartos, nin tan sequera en Compostela. Salienta que se fala de retrasos, e que hai que
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ter en conta que algunha xustificación se fixo en decembro, non existindo a día de hoxe
ningunha subvención pendente o que, tendo en conta a que está caendo, non está mal.

A Sra. Lemus sinala que cada un ten a súa función e que pediu unha información e se
lle dixo que quedaban por pagar e despois se lle comunica polo departamento de
intervención que se pagaran. Salienta a Sra. Lemus que ela pode pedir axilidade no
pagamento, engadindo que non dixo nada que non fora verdade.

O Sr. alcalde sinala que se trata dunha cuestión sensible, engadindo que Teo seguro
que lidera o importe por habitante no que se refire ás subvencións.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG.
O portavoz do BNG, Sr. Fernández, formula os seguintes rogos e preguntas:
1.- O Sr. Fernández interésase pola obra da estrada que vai a Calo, sinalando que
descoñece como se vai a facer.

O Sr. alcalde resposta que está no POS.

O Sr. Sisto aclara que está iniciado o proceso de contratación.

Sendo as vinte e dúas horas sae do Salón de Plenos a concelleira D.ª Mª Carmén
Álvarez Garea.

O Sr. Fernández interésase tamén pola estrada do campo de fútbol de Calo, engadindo
que está bastante mal.
2.- O Sr. Fernández pregunta se despois da desaparición de “Galicia Hoxe” o concello
ten pensado subscribirse a “Sermos Galiza”.
O Sr. alcalde resposta que non o debateron e que se valorará.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.
Os concelleiros do PP formulan os seguintes rogos e preguntas:
1.- A Sra. Souto di que en Vilar de Calo caeu unha muller, por culpa dunha beiravía
levantada, e que tivo que ser asistida pola ambulancia.
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O Sr. alcalde pregunta cando foi.

A Sra. Souto di que foi fai uns días e que cree que foi Protección civil ou a policía,
porque se puxeron uns conos.

O Sr. alcalde di que pedirán información.

O Sr. Francos aclara que a beiravía xa se reparou onte.
Sendo as vinte a dúas horas e oito minutos entra no Salón de Plenos a concelleira D.ª
Mª Carmen Álvarez Garea.

2.- A Sra. Souto di que quere lembrar a moción aprobada fai meses relativa á zona de
Vilar de Calo.

O Sr. Francos resposta que, como dixo antes a Sra. Souto, non é porque non sexa
unha necesidade nin por fastidiar, e que non hai plan de cooperación e non hai cartos
para cubrir as beiravías.

O Sr. alcalde explica que a actuación prevista co programa de cooperación era en
beiravías, especialmente na zona dos Tilos.

3.- O portavoz do PP, Sr. Guerra, interésase polo tema das farolas en Bamonde.

O Sr. Francos lémbralle ao Sr. Guerra que, non hai moito, presentou unha moción para
que o concello reducira o alumeado público alí onde non fora necesario, engadindo que
en Bamonde o único que se fixo foi repartir as farolas e a situación segue igual en
canto á iluminación.

O Sr. Guera di que sí, pero don dous farolas menos.

4.- A concelleira do PP, Sra. Leborán, di que é certo que o concello de Teo é o que
adica máis cartos ás subvencións das asociacións.
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O Sr. alcalde salienta que se trata dun tema histórico que ven herdado.

A Sra. Leborán di que lle chegaron unhas actuacións de verán de Chévere e que tendo
unha subvención importante non é normal que cobren 70 € polo campamento de verán
de 9 días.

5.- A Sra. Leborán pregunta se, tendo en conta a escasez de xente na brigada, non
sería posible facer unha campaña de prevención para que a xente limpe.
O Sr. alcalde explica que dende o concello se veñen facendo unhas 500 ou 600
notificacións de solicitude de limpeza, normalmente a instancia de denuncias veciñais
ou a instancia do goberno. Explica o Sr. alcalde que se trata dunha cuestión de
concienciación, de descoñecemento e de perda do valor dos montes, engadindo que a
maioría da xente non sabe onde ten as propiedades. Considera o Sr. alcalde que se
trata dunha cuestión dificilmente reversible dende o concello. Tratándose de Chévere
explica o Sr. alcalde que ten unha subvención do 30 % e o 70 % o financia a Xunta.
Aclara que non recibe esa subvención polo campamento de verán senón por un
campamento de teatro. Explica o Sr. alcalde que eles cumpren co programa de
residencia e que dificilmente o concello pode entrar no tema dos costes, xa que os
prezos non os fixa o concello, engadindo que teñen representacións que fan
gratuitamente e outras non.

6.- O concelleiro do PP, Sr. Pallas, refírese á obra da rúa dos Tilos e pregunta se se vai
a denunciar ao arquitecto.
O Sr. Sisto resposta que están pendentes dos informes técnicos.
O Sr. alcalde opina que iso vai a acabar no Xulgado e que a Xunta de Goberno
denegous a devolución da garantía porén o director de obra dixo que estaba ben.

7.- O Sr. Pallas sinala que un veciño fixo unha solicitude de para instalar uns focos de
alumeado en Campo de Feros. Pregunta o Sr. Pallas se se pode poñer unha farola,
porque hai cinco ou seis casas que están nunha oscuridade total.

O Sr. Francos sinala que se non están instaladas, están pendentes, aínda que cree
que, polos menos dúas, xa foron instaladas.
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8.- O Sr. Pallas di que pediu fai tres meses o informe económico-xurídico remitido pola
Deputación da Coruña do que se remitiu unha copia para o alcalde e para os
departamentos de secretaría e intervención.

O Sr. alcalde di que non hai inconvinte político en darllo.
O Sr. Pallas di que agradecería que se lle facilitara unha copia.

9.- O Sr. Pallas di que fronte á Caixa de aforros se lle pida aos veciños que corten as
tullas.

O Sr. Francos resposta que xa se lle dixo, pero que como é de Mahía é complicado.

O Sr. Pallas opina que non pode ser, e que como é público que se quiten e punto.

10- O Sr. Pallas interésase polas intervencións da Garda civil en Teo e polos controis
aos hosteleiros, e solicita unha resposta por escrito.

O Sr. alcalde di que se lle respostará por escrito explicándolle todo, engadindo que en
todo caso o que lle pode dicir é que a campaña parte directamente da Garda Civil e iso
ten consecuencias tanto pola vía autonómica como pola vía municipal. Sinala que
dende o concello está pendente o inico dos expedientes sancionadores.

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 10/2012
SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE PLENO MUNICIPAL
- 20 DE XULLO DE 2012 –
Na Casa do Concello, a vinte de xullo de dous mil doce, 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 urxente correspondente ao día da data, para a que foron
debidamente convocados/as.
ASISTENTES:
Alcalde:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
Non asiste, previa excusa:
D. Jesús Eloy Gesto Beiroa
Secretaria acctal.:
D.ª Mª Pilar Sueiro Castro
Interventora:
D.ª Mónica I. Lado Varela

1

ORDE DO DÍA

1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
2.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE NOVA OPERACIÓN DE ENDEBEDAMENTO
(SEGUNDO TRAMO) A QUE FAI REFERENCIA O REAL DECRETO LEI 4/2012,
DO 24 DE FEBREIRO.
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.

1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
O Sr. alcalde explica que o motivo da convocatoria da sesión extraordinaria urxente
que se está a celebrar está relacionado co cumprimento dos prazos establecidos na
nota informativa da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local do Ministerio
de Facenda e Administracións Públicas, na que se regula o desenvolvemento do
mecanismo de pago a provedores das entidades locais, no segundo tramo, e que
obriga ao Concello a concertar unha nova operación de endebedamento, independente
da primeira operación concertada, e que deberá aprobarse antes do 22 de xullo, o que
implica que o acordo adoptado na sesión de 14/06/2012, relativo a modificaciónampliación do préstamo acordado inicialmente, non se adapta as instrucións do
Ministerio.

Sometida a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos dezaseis
membros asistentes, acorda ratificar a urxencia da convocatoria.

2.- PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE NOVA OPERACIÓN DE ENDEBEDAMENTO
(SEGUNDO TRAMO) A QUE FAI REFERENCIA O REAL DECRETO LEI 4/2012, DO
24 DE FEBREIRO.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 17/07/2012, que se recolle a continuación.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Téndose aprobado por esta Alcaldía, mediante Resolución nº288/12 de data
11/05/2012 a operación de préstamo a que fai referencia o artigo 10 do Real Decreto
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Lei 4/2012, de 26 de febreiro, por un importe de 826.412,43€, que cubría as facturas
que constaban na relación certificada enviada en data 14/03/2012 respecto das cales
as empresas tiveran solicitado a súa vontade de acudir ao procedemento de pago a
provedores, e que se formalizou en data 25/05/2012.
Considerando que posteriormente se presentaron novas manifestacións da vontade de
acudir ao procedemento polas empresas así como novas solicitudes de certificados
individuais, de xeito que resulta necesario financiar novas facturas, por importe de
459.569,34€.
Considerando que a nota informativa da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica
e Local de data 31/05/2012 prevía a modificación dos acordos iniciais no que atinxía ao
prazo e importe das operacións de préstamo, e que, en aplicación da mesma, o Pleno
do Concello en sesión de data 14/06/2012 adoptou o acordo de aprobar a
modificación- ampliación da operación inicial en 459.569,34€, de xeito que o
endebedamento total vencellado ao RD 4/2012 ascende a 1.285.981,77€.
Vista a nota emitida posteriormente pola Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica
e Local do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, relativa ao procedemento
aplicable a partires do día 09/07/2012 para o desenvolvemento do mecanismo de pago
a provedores das entidades locais, e, en aplicación da mesma, o concello de Teo
debe aprobar a concertación dunha nova operación de préstamo, por importe de
459.569,34€, independente da primeira operación formalizada.

Visto o informe da intervención municipal emitido ao respecto, en data 17/07/2012, no
que se resumen as caracteristicas desta operación , e que son:
-importe da nova operación: 459.569,34€.
-prazo da operación: máximo de 10 anos con 2 de carencia na amortización do
capital.
-amortización da operación: A operación se concertará coa flexibilidade necesaria para
poder efectuar cancelacións anticipadas.
-tipo de xuro: o equivalente ao custo de financiación do Tesouro Público aos
prazos sinalados mais un marxe máximo de 115 puntos básicos ao que se
engadirá un marxe de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos.

Considerando que, en canto se conte coas táboas de amortización e xuros, será
necesario tramitar unha transferencia de créditos para dotar á partida 011/310.00 do
crédito necesario para facer fronte aos xuros das operacións.
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, a adopción dos seguintes ACORDOS:
Primeiro: Deixar sen efecto os acordos adoptados polo Pleno da Corporación en
sesión de data 14/06/2012 relativos á modificación da operación de préstamo
vencellada ao artigo 10 do RD 4/2012, que foron:
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“Primeiro.- Aprobar a modificación da operación de endebedamento a que fai referencia o
artigo 10 do Real Decreto Lei 4/2012, de 24 de febreiro, coas seguintes características:
-importe da modificación-ampliación: 459.569,34€ de xeito que a operación de préstamo en
total pasa a ser de 1.285.981,77€
- prazo de duración: máximo de 10 anos, con dous de carencia.
tipo de xuro: será o equivalente ao custo de financiación do Tesouro Público aos prazos
sinalados mais un diferencial de 115 puntos básicos ao que se engadirá un marxe de
intermediación de un máximo de 30 puntos básicos.
Segundo.- Formalizar a modificacion-ampliacion da operación referida coa entidade asignada
polo ICO, quedando facultada para a sinatura da operación o Alcalde.
Terceiro.- Facultar ao Alcalde para aprobar a modificación de créditos mediante transferencia
para dotar á partida 011/310.00 do crédito necesario para facer fronte aos xuros da operación en
canto se teña coñecemento dos cadros de amortización; as partidas cedentes do crédito serán
preferentemente do capítulo 1 de gastos, en concreto as que afectan ás prazas vacantes(salvo
as restrinxidas polo PSF 2012/2017) respecto das que se prevee un sobrante de crédito.
Cuarto.- .- Incorporar a ampliación da operación na Central de Información de Riscos das
entidades locais a información relativa á operación de referencia, no prazo de un mes dende a
data da súa formalización.”

Segundo.- Aprobar a formalización dunha nova operación de préstamo, independente
da formalizada en data 25/05/2012, a que fai referencia o artigo 10 do Real Decreto Lei
4/2012, de 24 de febreiro, coas seguintes características:
-importe da nova operación: 459.569,34 €.
-prazo de duración: máximo de 10 anos, con dous de carencia.
tipo de xuro: será o equivalente ao custo de financiación do Tesouro Público aos
prazos sinalados mais un diferencial de 115 puntos básicos ao que se engadirá
un marxe de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos.
Terceiro.- Formalizar a nova operación coa entidade asignada polo ICO, quedando
facultada para a sinatura de dita operación o Alcalde.
Cuarto.- Facultar ao Alcalde para aprobar a modificación de créditos mediante
transferencia para dotar á partida 011/310.00 do crédito necesario para facer fronte aos
xuros das operacións en canto se teña coñecemento dos cadros de amortización; as
partidas cedentes do crédito serán preferentemente do capítulo 1 de gastos, en
concreto as que afectan ás prazas vacantes(salvo as restrinxidas polo PSF 2012/2017)
respecto das que se prevé un sobrante de crédito.
Quinto.- Incorporar á Central de Información de Riscos das entidades locais a
información relativa á operación de referencia, no prazo de un mes dende a data da
súa formalización.”
O Sr. alcalde explica que se trata dunha cuestión puramente formal, xa que o préstamo
que se propón aprobar é idéntico ao acordado no pleno de 14 de xuño de 2012, pero o
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Ministerio de Facenda esixe que, no segundo tramo, se acorde a aprobación dun
préstamo independente do formalizado no primeiro tramo, polo que non se pode
denominar modificación-ampliación do préstamo inicial, tal como consta no acordo
plenario de 14 de xuño. Aclara que as condicións da operación de endebedamento son
as mesmas.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o debate xa se fixo na sesión plenaria de xuño, e que lle gustaría saber por que
non se fixo a operación polo importe total na primeira fase.
Di que se vai abster, igual que fixo na sesión de 14 de xuño.

A Sra. Lemus, do grupo Mixto, renuncia a intervir.

O Sr. Fernández, do BNG, di que tampouco vai intervir.

O Sr. Vázquez, do PP, di que non quere engadir nada.

Intervén o Sr. alcalde para dicirlle ao Sr. Parajó que na sesión de 14 de xullo xa
explicou as razóns polas que se fixo a operación en dúas fases.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
sete votos a favor (7 concelleiros non adscritos) e nove abstencións (5 PP, 2 BNG
e 2 grupo mixto), acorda:
Primeiro: Deixar sen efecto os acordos adoptados polo Pleno da Corporación en
sesión de data 14/06/2012 relativos á modificación da operación de préstamo
vencellada ao artigo 10 do RD 4/2012, que foron:
“Primeiro.- Aprobar a modificación da operación de endebedamento a que fai referencia o
artigo 10 do Real Decreto Lei 4/2012, de 24 de febreiro, coas seguintes características:
-importe da modificación-ampliación: 459.569,34€ de xeito que a operación de préstamo en
total pasa a ser de 1.285.981,77€
- prazo de duración: máximo de 10 anos, con dous de carencia.
tipo de xuro: será o equivalente ao custo de financiación do Tesouro Público aos prazos
sinalados mais un diferencial de 115 puntos básicos ao que se engadirá un marxe de
intermediación de un máximo de 30 puntos básicos.
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Segundo.- Formalizar a modificacion-ampliacion da operación referida coa entidade asignada
polo ICO, quedando facultada para a sinatura da operación o Alcalde.
Terceiro.- Facultar ao Alcalde para aprobar a modificación de créditos mediante transferencia
para dotar á partida 011/310.00 do crédito necesario para facer fronte aos xuros da operación en
canto se teña coñecemento dos cadros de amortización; as partidas cedentes do crédito serán
preferentemente do capítulo 1 de gastos, en concreto as que afectan ás prazas vacantes(salvo
as restrinxidas polo PSF 2012/2017) respecto das que se prevee un sobrante de crédito.
Cuarto.- .- Incorporar a ampliación da operación na Central de Información de Riscos das
entidades locais a información relativa á operación de referencia, no prazo de un mes dende a
data da súa formalización.”

Segundo.- Aprobar a formalización dunha nova operación de préstamo,
independente da formalizada en data 25/05/2012, a que fai referencia o artigo 10
do Real Decreto Lei 4/2012, de 24 de febreiro, coas seguintes características:
-importe da nova operación: 459.569,34 €.
-prazo de duración: máximo de 10 anos, con dous de carencia.
-tipo de xuro: será o equivalente ao custo de financiación do Tesouro Público aos
prazos sinalados mais un diferencial de 115 puntos básicos ao que se engadirá
un marxe de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos.
Terceiro.- Formalizar a nova operación coa entidade asignada polo ICO,
quedando facultado, para a sinatura de dita operación, o Alcalde.
Cuarto.- Facultar ao Alcalde para aprobar a modificación de créditos mediante
transferencia para dotar á partida 011/310.00 do crédito necesario para facer
fronte aos xuros das operacións en canto se teña coñecemento dos cadros de
amortización; as partidas cedentes do crédito serán preferentemente do capítulo
1 de gastos, en concreto as que afectan ás prazas vacantes(salvo as restrinxidas
polo PSF 2012/2017) respecto das que se prevé un sobrante de crédito.
Quinto.- Incorporar á Central de Información de Riscos das entidades locais a
información relativa á operación de referencia, no prazo de un mes dende a data
da súa formalización.”

Sendo as nove 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 acctal.

Martiño Noriega Sánchez

Mª Pilar Sueiro Castro
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A C T A 11/2012
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 26 XULLO DE 2012 –

Na Casa do Concello, a vinte e seis de xullo de dous mil doce, 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 Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
Secretaria xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
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ORDE DO DÍA:
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 28.06.12.
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 402/12 Á 499).
3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA INSTAR Á CONSELLERÍA DE
EDUCACIÓN, A PETICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL, PARA QUE
ACOMETA AS NECESARIAS OBRAS DE REFORMA E MELLORA DOS CENTROS
ESCOLARES DO CONCELLO.
4.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA A SUPRESIÓN
DE AULAS E CONCENTRACIÓN DE ALUMNADO DE INFANTIL E PRIMARIA.
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA SOLICITAR Á CONSELLERÍA DE
CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE
GALICIA A DESAFECTACIÓN DA ESCOLA UNITARIA DE BAMONDE .
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO
REGULAMENTO INTERNO DE ACCIÓN VOLUNTARIA DO CONCELLO DE TEO.
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA A SUPRESIÓN
DO COPAGO FARMACÉUTICO ÁS PERSOAS PENSIONISTAS.
8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CONCESIÓN DE BONIFICACIÓN DE
COTA TRIBUTARIA DO ICIO POLA OBRA DE “AMPLIACIÓN DO CEIP A IGREXA
EN CALO”.
9.- MOCIÓNS.
10.-ROGOS E PREGUNTAS.

Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do
Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto, pasando a
tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os
seguintes:
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1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 28.06.12.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 28/06/12.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen sinala que na páxina 7, na súa
intervención, se recolle que “a Igrexa percibiu do Estado o ano pasado uns sete millóns
de euros”, cando el dixo que “a Igrexa percibe este ano do Estado 157 millóns de
euros”.

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por
unanimidade, a acta do 28/06/2012, coa corrección advertida.

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 402/12 Á 499).
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 22 de xuño ata o 19 de
xullo de 2012, que comprenden os números 402 ao 499, 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.

Antes de entrar no punto terceiro da orde do día, o Sr. alcalde da conta do escrito
asinado polos membros do grupo de goberno con adicación exclusiva, de 26/07/2012
(rex. entrada nº 6.721), procedendo a súa lectura, segundo se recolle a continuación:
“Os abaixo asinantes, membros do goberno municipal de Teo con adicación exclusiva, á vista
do establecido no Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a
estabilidade presupostaria e de fomento da competitividade publicado no BOE do 14 de xullo,
no que se aproba no artigo 2 a supresión da paga extraordinaria do mes de decembro de 2012
do persoal do sector público, e á espera da regulación prevista polo goberno estatal na
modificación da lei de bases de réxime local na que se prevé que se regulen os soldos dos cargos
públicos, expresamos a nosa intención de renunciar á paga extraordinaria do mes de decembro
de 2012. Esta decisión adóptase por unha cuestión de responsabilidade e solidariedade cos
traballadores públicos que verán mermadas as súas retribucións e o seu poder adquisitivo.
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Así mesmo solicitamos que se dea conta desta decisión á corporación na próxima sesión
plenaria”.

O Pleno da Corporación dase por enterado.

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA INSTAR Á CONSELLERÍA DE
EDUCACIÓN, A PETICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL, PARA QUE
ACOMETA AS NECESARIAS OBRAS DE REFORMA E MELLORA DOS CENTROS
ESCOLARES DO CONCELLO.
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de educación D.ª María Carmen Álvarez
Garea.

A Sra. Álvarez da conta da proposta da alcaldía de 10/07/2012, que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de educación e
deporte de 19/07/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
INSTANDO Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, A PETICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR
MUNICIPAL, PARA QUE ACOMETA AS NECESARIAS OBRAS DE REFORMA E MELLORA DOS
CENTROS ESCOLARES DO CONCELLO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• Dende a aprobación da Constitución Española de 1978, o sistema educativo español
experimentou un proceso de transformación polo que, paulatinamente, a Administración do
Estado transferiu funcións, servizos e recursos ás diferentes Comunidades Autónomas. Este
modelo descentralizado de administración do sistema educativo español distribúe as
competencias entre o Estado, as Comunidades Autónomas, as Administracións Locais e os
centros docentes.
• Este reparto de competencias esixe aos concellos a conservación e mantemento dos centros
públicos de educación infantil e primaria da súa titularidade (artigo 25.2.n da Lei 7/85 de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local; disposición adicional 15.2 da Lei Orgánica
2/2006, de 3 de maio, de Educación) e ás Comunidades Autónomas a elaboración, aprobación
e execución de proxectos de reforma, equipamento, ampliación e mellora dos mesmos. Esta
descentralización implica necesariamente a coordinación e o entendemento entre
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administracións para garantizar uns centros públicos con instalacións adaptadas a usos
educativos de calidade.
• A calidade do sistema educativo actual pasa necesariamente por novos retos para os que os
centros educativos non foron deseñados no seu día, e máis tendo en conta que tanto os
Centros de Educación Infantil e Primaria como as escolas unitarias do Colexio Rural Agrupado
do noso concello foron construídos hai máis de trinta anos.
• Compre destacar o esforzo asumido polo Concello de Teo neste ámbito levando a cabo
actuacións que exceden, con moito, as obrigas marcadas pola lei. Sinalar que as actuacións
acometidas nos anos 2010 e 2011 polo concello, ben a través de fondos propios, do Fondo
estatal de inversión local ou do Fondo estatal de emprego e sostibilidade local, supuxeron o
investimento de 501.979,47 euros empregados no arranxo da escola de Casalonga así como
na reforma e instalación de parques infantís e na consolidación, mantemento e reforma nos
colexios de Calo, A Ramallosa, Os Tilos e CRA. No mesmo período de tempo, e a pesar das
reiteradas peticións feitas polas respectivas comunidades educativas, a Consellería de
Educación non levou a cabo ningún tipo de obra ou reforma dos centros educativos de Teo.
• As conclusións do Informe anual sobre os centros de ensino do concello elaborado coas
achegas dos respectivos centros e aprobado polo Consello Escolar Municipal na súa reunión
do día 27 de xuño de 2012 recollen expresamente que
-

Os tres CEIP presentan problemas de saturación polo alto índice de matrícula,
presentando unha ocupación total dos espazos que fai difícil que se poida asumir a
necesaria creación de novas unidades.

-

Todos os centros de E. Infantil e Primaria demandan importantes reformas estruturais,
que exceden con moito as competencias municipais de conservación e mantemento, e
que foron comunicadas á Consellería de Educación en numerosas ocasións. O seu
estado de conservación fai que ano tras ano aumente o orzamento que o concello ten
que destinar ao mantemento, conservación e reparación das instalacións.

-

O CEIP Igrexa-Calo está pendente da construción dun novo edificio para aulas de E.
Infantil, que debería entrar en funcionamento no próximo curso pero que aínda non
está licitado, a pesar dos sucesivos requirimentos por parte do concello, da ANPA e do
propio centro.

Por todo isto, e a petición do pleno do Consello Escolar Municipal de Teo, proponse ao Pleno da
Corporación a adopción do seguinte
ACORDO
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Instar á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a que, no ámbito das súas competencias,
acometa no CEIP Igrexa-Calo, CEIP A Ramallosa, CEIP Os Tilos e Cra de Teo as obras de reforma e
mellora solicitadas en reiteradas ocasións polas comunidades educativas respectivas”.
A Sra. Álvarez explica que o Consello Escolar aprobou un informe no que se reflicten,
entre outros aspectos, as carencias e deficiencias nos centros, carencias que foron
comunicadas á Consellería en diferentes ocasións pedindo os arranxos oportunos, ao
superar estos as competencias que a lexislación atribúe ao concello. Remata a Sra.
Álvarez sinalando que o Consello Escolar pediu que o Pleno adoptase o acordo de
instar á Consellería.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que se levan anos facendo arranxos nos colexios e moitas veces non viñan propostos
polas AMPAS senón que era o propio director o que informaba e se facían as reformas,
e cando viña o Delegado tamén se lle facían peticións. Salienta o Sr. Parajó que está
de acordo con todas as melloras, engadindo que non porque as pida a AMPA lle van a
dar máis.

Intervén a

concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á

proposta, engadindo que xa en maio sinalouse o problema das competencias
compartidas impropias en educación, facéndose no ámbito parlamentario unha
proposta non de lei ao respecto. Remata a Sra. Lemus salientando que se o Delegado
quedara en vir o primeiro trimestre non sabe cando se van a facer as obras.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen amosa o apoio do seu grupo á
proposta, engadindo que a Xunta debe cumprir coas súas competencias, neste caso,
en educación.

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

A Sra. Leborán amosa a súa conformidade coa proposta. Sinala que ao seu grupo lles
parece importante que veña o Delegado porque non é o mesmo mandar un informe
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que velo. Opina a concelleira do PP que non se trata so das barreiras arquitectónicas,
que tamén, engadindo que as escolas rurais teñen carencias que non son dificiles de
solventar.

A concelleira de educación, Sra. Álvarez, di que lle gostaría facer unha aclaración en
relación co dito polo Sr. Parajó sobre as AMPAS. Explica que a AMPA é o órgano de
representación de todas as familias, sendo polo tanto un dos pilares fundamentais do
ensino. Aclara que no informe do Consello escolar hai achegas das AMPAS e dos
equipos directivos. En canto á intervención da Sra. Lemus, e o prazo das obras, a Sra.
Álvarez sinala que o Delegado dixo de vir en outubro, manexándose facer as obras en
decembro para coincidir coas vacacións de nadal. Tratándose da intervención da Sra.
Leborán, a Sra. Álvarez di que agradecería que todos presionaran neste tema para que
se poida chegar a bo porto.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
anuncia o seu apoio á proposta, porque aínda que os centros están bastante ben,
sempre necesitan melloras. Di que cando se refería ás AMPAS non quixo marxinalas,
senón que hai obras que si precisan informe da AMPA, pero que hai que evitar enviarlle
un informe á Consellería que pareza un testamento. Pregunta o Sr. Parajó quen é o
Delegado.

O Sr. alcalde resposta que é o xefe territorial.

A Sra. Álvarez di que o delegado é Indalecio Cabana.
O Sr. Parajó di que tería que vir en agosto, cando está de vacacións, e non esperar a
decembro.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e o portavoz do BNG, Sr.
Fernández, e sinalan que non teñen nada máis que engadir.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que, ao igual que ao Sr. Parajó,
outubre lle parece tarde para a visita do Delegado, e pregunta se vai a visitar todos os
centros.
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O Sr. alcalde explica que o que se acordou foi unha visita aos centros e logo
consensuar a partida que teñen para arranxos co concello e coa comunidade
educativa.

A Sra. Leborán di que tamén está de acordo co Sr. Parajó en que non se trata de
mandar un montón de cousas e non ser claros e concisos, debendo centrarse en
cousas que realmente sexan efectivas.

O concelleiro do PP, Sr. Pallas, di que dende o seu grupo poden solicitar que veña
antes.

O Sr. alcalde di que non hai problema, aínda que habería que ser serios cos
compromisos, e co que se quedou co Delegado.

A Sra. Álvarez aclara que en agosto o Delegado e o seu equipo están de vacacións,
que en setembro o Delegado dixo que lle resultaba difícil, polo tema de matrículas,
supresión de unidades etc, e que en outubro tiña menos traballo.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos seus membros, acorda instar á Consellería de Educación da
Xunta de Galicia a que, no ámbito das súas competencias, acometa no CEIP
Igrexa-Calo, CEIP A Ramallosa, CEIP Os Tilos e Cra de Teo as obras de reforma e
mellora solicitadas en reiteradas ocasións polas comunidades educativas
respectivas.

4.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA A SUPRESIÓN
DE AULAS E CONCENTRACIÓN DE ALUMNADO DE INFANTIL E PRIMARIA.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz.

O Sr. Fernández sinala que vai a intervir a concelleira do BNG, D.ª Carmén Diéguez
González.
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A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 09/07/2012 (rex. entrada nº 6.408,
de 12/07/2012) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola
Comisión Informativa de educación e deporte de 19/07/2012.

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO

MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiros do grupo
municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presentan esta MOCIÓN
CONTRA A SUPRESIÓN DE AULAS E CONCENTRACIÓN DE ALUMNADO DE INFANTIL E
PRIMARIA, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A decisión do goberno da Xunta de Galiza de suprimir aulas e reunir menores de Infantil de 3 e 6 anos
con rapaces e rapazas de Primaria de 12 anos, que no caso das comarcas de Ourense, por exemplo,
afecta a 115 aulas, lévanos a un retroceso de máis de trinta anos, que impide incluso a conciliación da
vida laboral e familiar de nais e pais. Esta medida está a ser respondida pola comunidade educativa e
pola sociedade galega por resultar nociva para a educación pública e mortal no medio rural, ao quedar
desprovistos de aulas, ter que desprazarse ás vilas limítrofes e contribuír ao seu despoboamento,
semellante ao acontecido fai trinta anos coas escolas-fogares que arracaba e erradicaba
definitivamente do rural a nenos e nenas.
O goberno do PP na Xunta de Galiza impón medidas sen diálogo, mostrando a meirande
insensibilidade, sen buscar solucións nin procurar alternativas, agás as que supoñen a desaparición
do benestar e das condicións de vida de galegos e galegas que tiñan ganado até agora. Fai días
morreu Preescolar na Casa, innovador, adaptado e sostíbel na realidade rural galega, sen que a Xunta
movese unha pestana para salvalo, e agora tócalle a educación en xeral coa supresión de aulas de
infantil e primaria.
42 aulas serán suprimidas nas comarcas de Ourense, 56 nas comarcas da Coruña, 40 nas de Lugo e
37 aulas nas comarcas de Pontevedra; pero estes datos, recollidos do profesorado e dirección de
centros afectados, poden verse incrementados unha vez que nos próximos días vaian aparecendo no
Diario Oficial de Galiza as resolucións da Xunta.
Esta brutal decisión do goberno do PP afectará ademais aos cadros de persoal con centos de mestres
e mestras menos. Por exemplo, no caso das comarcas de Ourense, como mínimo 70 ensinantes
desaparecen nesta primeira fase.
A decisión reduce tamén persoal para a atención do alumnado con necesidades educativas especiais
e recorta os comedores escolares e o transporte.
A educación pública é o verdadeiro motor e garantía da igualdade de oportunidades, e o investimento
educativo unha das mellores formas de procurar formación e base para o futuro que pon os alicerces
para a mellora social, e importante para a saída da crise económica que vivimos.
En Galiza a educación pública xa sufriu un retroceso significativo desde 2009 logo da ocupación da
Xunta polo PP e debido a súa política educativa de recortes e falta de atención. Por unha banda,
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reduciron considerabelmente o número de profesores e profesoras do ensino público e, por outra,
incrementou as unidades escolares concertadas e as subvencións encubertas as mesmas, reducindo
de xeito constante as bolsas para o alumnado, as axudas aos comedores escolares, ao transporte
escolar ou a eliminación de profesorado.
Se a sociedade galega non reacciona e isto non se para, as medidas de guillotina na educación
pública que fai o PP irá a maiores. Hoxe sabemos que no próximo curso os recortes e as supresións
de unidades educativas serán aínda maiores.
Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza a
1.

Eliminar a concentración de alumnado de Infantil co de Primaria.

2.
Dotar aos centros de ensino de persoal e de recursos necesarios para a atención do alumnado
con necesidades educativas especiais.
3.
Modificar a súa política educativa e garantir unha educación pública de calidade, dotando aos
centros de ensino público do profesorado necesario para unha educación pública en condicións, e con
especial atención a unha discriminación positiva nos concellos do rural”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que nos momentos que vivimos, económicamente, vaise máis a concentrar que a
separar. Di que lembra cando se comezaron a eliminar as escolas unitarias, nas que
había sete ou oito alumnos, os problemas que trouxo, porén foise conseguindo.
Salienta o Sr. Parajó que el non sabe se é bo ou malo, porque non se adica á
educación, pero tampouco se adica á medicina e onte escoitou que en temas
ecolóxicos hai que irse esquecendo de ir a 50, 60 ou 70 kilómetros e que ao mellor
habería que ir a 300. Opina o Sr. Parajó que voltar co tema da moción é
contraproducente. Cree que os alumnos non perden estando unificados, porque incluso
moitos do rural teñen mellores notas que os da cidade.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa o seu apoio á moción.
Di que visto que co tema da crise todo vale, ela quere amosar o seu rexeitamento
contra o sistema de aniquilación do estado do benestar.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra a concelleira do seu grupo,
D.ª Carmen Leborán Guldrís.
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A Sra. Leborán di que a día de hoxe non se sabe que número de aulas se van a
agrupar, polo que aínda non hai datos seguros. Di a concelleira do PP que na mocion
se fala de que se van a suprimir 40 aulas nas comarcas de Lugo, 42 nas de Ourense,
56 nas de A Coruña, e 37 aulas nas comarcas de Pontevedra e que na Comisión
informativa preguntou se estes datos respondían a aulas de centros rurais que non
tiñan matrícula ou a outros motivos, respostándoselle dende o BNG que o
descoñecían. Di a Sra. Leborán que se están pechando escolas unitarias pero de 5
anos para baixo. Sinala que nalgunha ocasión os agrupamentos permiten que se
pechen algúns centros educativos. Salienta a Sra. Leborán que este agrupamento se
ven facendo polos tres últimos gobernos, engadindo que as maniobras de axuste, son
inxustas, pero necesarias. Recoñece que é certo que os axustes afectan aos colectivos
máis débiles, porén as medidas se adoptan non por capricho, senón por necesidade. Di
a Sra. Leborán que ao seu grupo lle gostaría que todos os políticos derán un paso ao
fronte e dixeran que os seus soldos se baixaran un 50 ou 60 por cen, porque chegaba
bastante vendo o que está pasando cos colectivos máis desfavorecidos, que os
sindicatos non tiveran dereito a tantas subvencións, que se suprimiran as pensións
vitalicias, etc. Remata a Sra. Leborán sinalando que lle gostaría que iso se pedira nun
Pleno.

O Sr. alcalde anuncia o seu apoio á moción, engadindo que os gastos adicados a
educación son máis que un gasto tratándose dun investimento de futuro.

A concelleira do BNG, Sra. Diéguez, opina que o que se fai ten unha finalidade
concreta que é rematar co público e degradar a educacións. Salienta que esto ocorre
dende que chegou o PP á Xunta, non sendo a primeira medida que toma, tratándose
dunha medida máis xunto cos outros recortes como o do transporte escolar, os
comedores escolares, a eliminación de preescolar na casa, etc. Remata a Sra. Diéguez
sinalando que en Teo se incrementaron o número de alumnos por aula e se diminuiron
os profesores.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que se trata de decisións que hai que tomar porque non hai cartos. Lembra que cando
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el foi á escola había 45 ou 50, todos nenos, e subsistiron, e agora resultan que son 7 e
son moitos. Pregúnta o Sr. Parajó canto é a ratio.

Intervén a Sra. Álvarez quen resposta que vinte e cinco en primaria e vinte se hai
alumnos de tres anos mixturados.

Continúa o Sr. Parajó sinalando que nas aulas das escolas unitarias o profesor que
está aí non quere deixar esa “bicoca”, ao igual que os pais, porque levan o neno ao
colexio e están dúas horas tomando café. Opina o Sr. Parajó que o sacrificio ten que
ser para todos e lembra que antes había que ir a pe ao colexio. Remata o Sr. Parajó
anunciando a súa abstención.

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

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que lle parece grave que a Sra.
Diéguez diga que a ideoloxía de alguén é rematar cos servizos públicos. Salienta que
as medidas adóptanse porque existen unhas circunstancias determinadas.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG, e 1 grupo mixto
/PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda instar á Xunta
de Galiza a:
1.- Eliminar a concentración de alumnado de Infantil co de Primaria.
2.- Dotar aos centros de ensino de persoal e de recursos necesarios para a
atención do alumnado con necesidades educativas especiais.
3.- Modificar a súa política educativa e garantir unha educación pública de
calidade, dotando aos centros de ensino público do profesorado necesario para
unha educación pública en condicións, e con especial atención a unha
discriminación positiva nos concellos do rural.
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5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA SOLICITAR Á CONSELLERÍA DE
CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE
GALICIA A DESAFECTACIÓN DA ESCOLA UNITARIA DE BAMONDE.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 13/07/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de educación e deporte de
19/07/2011.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
O Concello de Teo dispón, entre outras, de varias escolas unitarias repartidas polo Concello,
integradas no Colexio Rural Agrupado de Teo (CRA).
A escola de Bamonde, na parroquia do mesmo nome, pechou definitivamente por causa da falla
de alumnado, hai máis de dous anos.
A parroquia mencionada, eminentemente rural, conta cun total de 225 habitantes, e, pola súa
ubicación, precisa contar con lugares públicos onde poder desenvolver actividades, e dos cales
poida dispor a veciñanza.
Toda vez que esta escola depende da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia, é preciso solicitar a desafectación da mesma, para poder
prestar á veciñanza os servizos que se pretenden, polo que

PROPOÑO Ó PLENO DO CONCELLO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

1º.- Solicitar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de
Galicia a desafectación da escola unitaria de Bamonde, co fin de poder habilitala para
programar actividades, así como facilitar o seu uso por parte da poboación interesada”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro e a portavoz do grupo mixto,
Sr. Parajó e Sra. Lemus, anuncian o seu apoio á proposta.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen cede a palabra á concelleira do seu
grupo, D.ª Carmen Diéguez González.
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A Sra. Diéguez lembra que na Comisión Informativa preguntou se habería posibilidade
de pedir a desafetación dalgunha escola máis e pregunta se se mirou este tema.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen amosa o apoio do seu gupo á proposta.

Intervén a concelleira Sra. Álvarez e di que a posibilidade de desafectar outras escolas
non puido ser consultada ao atoparse a secretaria de vacacións, aínda que se mirará.

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, acorda solicitar á Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia a desafectación da
escola unitaria de Bamonde, co fin de poder habilitala para programar
actividades, así como facilitar o seu uso por parte da poboación interesada.

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DO
REGULAMENTO INTERNO DE ACCIÓN VOLUNTARIA DO CONCELLO DE TEO.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 12/07/2011, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social e igualdade
de 19/07/2012.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
A Constitución de 1978, ratifica a consideración do estado español como un Estado
Social e de Dereito.

Esta denominación non é estática, xa que denomina unha

estrutura dinámica que necesita un continuo desenvolvemento e perfeccionamento a
través da implicación e participación activa da cidadanía, esixindo os seus dereitos e
cumprindo coas súas obrigas.
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O voluntariado é unha expresión das obrigas da cidadanía, de implicación na mellora
calidade de vida ca comunidade e do benestar das persoas. Estas accións pódense
realizar dende o apoio informal, ou dende organizacións que posibiliten o efecto
multiplicador dos actos altruístas, sexan estas pertencentes ao tecido asociativo
autorganizado ou dende a intervención coordinada dende a Administración Pública.
Esta proposta de regulamento, que se acompaña como anexo,

ten como obxectivo

dar acubillo a unha serie de accións voluntarias programadas e organizadas pola
Administración

Local de Teo, que permitan á cidadanía colaborar nas políticas

municipais dende a calidade, a cooperación e solidariedade, así como complementar a
desenvolvida por outras entidades de ámbito local ou superior.
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.- Aprobar inicialmente o Regulamento Interno da Acción Voluntaria do
concello de Teo.
Segundo.- 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.
Terceiro.- 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”.

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de servizos de benestar social e igualdade
e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

O Sr. Iglesias refírese á Lei 10/11, de 28 de novembro, de acción voluntaria e explica
que o regulamento cuxa aprobación se propón situa a acción do voluntariado dentro
dos termos que marca a lei. Refírese o Sr. Iglesias brevemente ao contido do
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Regulamento salientando que o artigo 2.3 do mesmo recolle que as actividades
realizadas por persoas voluntarias non poderá substituír en ningún caso o traballo
remunerado ou a prestación de servizos profesionais retribuídos, recolléndose, no seu
artigo 3, as funcións das persoas voluntarias, os seus dereitos e deberes no artigo
seguinte, etc. Sinala o Sr. Iglesia que a Lei 10/11, na súa disposición adicional 3ª,
exclúe do voluntariado a Protección Civil, que a sitúa dentro da Lei de emerxencias de
Galicia.
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que en principio lle parece un regulamento “light”. Salienta que ten dúbidas con
respecto á forma de escoller aos voluntarios porque as súas noticias é que poden
existir problemas con algo diso.

Intervén a

concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio ao

regulamento, engadindo que se fixeron, vendo outros regulamentos, pequenas
aportacións ao respecto.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que a existencia do voluntariado é
necesaria para reforzar as accións sociais no concello, precisándose así un
regulamento. Sinala que dende o seu grupo están de acordo coa acción voluntaria,
polo que van a votar a favor, tendo en conta porén que se poden correxir aquelas
cousas do regulamento que vaian xurdindo coa súa posta en funcionamento e que
nunca a acción voluntaria debe substituir as obrigas do concello.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, quen di que dende o seu grupo non lle ven
ningún problema ao regulamento e pregunta se se poderían achegar proxectos dende
fora para poder executar.

O Sr. Iglesias explica que os proxectos teñen que vir de acordo co “staf” técnico que
existe no concello, polo tanto o impulso é político pero a realización é técnica. Salienta
que no concello existe unha acción de voluntariado no ámbito dos servizos sociais que
non tiña un marco normativo. Explica o Sr. Iglesias que as ideas se poden facer chegar
aínda que o proxecto é unha cuestión técnica. Reitera que estas accións non poden
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substituir o traballo remunerado senón que buscan que dito traballo sexa efectivo.
Remata o Sr. Iglesias sinalando, en canto ao calificativo de “light” empregado polo Sr.
Parajó, que se trata do Regulamento que obriga a ter a lei de voluntariado.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro e a portavoz do grupo mixto,
Sr. Parajó e Sra. Lemus, respectivamente, e o portavoz do BNG, Sr. Fernández,
sinalan que non teñen nada máis que engadir.

A concelleira do PP, Sra. Souto, di que dende o seu grupo desexan que se trate dun
voluntariado totalmente aberto e fora de partidismos. Pide a Sra. Lemus que conste en
acta.

O Sr. Iglesias di que él fai voto polo mesmo engadindo que a propia Sra. Souto, pola
participación da súa familia, sabe que nunca foi unha participación sesgada.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos seus membros, acorda:
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento Interno da Acción Voluntaria do
concello de Teo.

Segundo.- 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.
Terceiro.- 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 INTERNO DE ACCIÓN VOLUNTARIA DO CONCELLO DE TEO
MARCO NORMATIVO
A Carta Social Europea propón no artigo 14 estimular a participación dos individuos e
das organizacións benéficas ou doutro tipo na creación e mantemento de servizos que
contribúan ó benestar e desenvolvemento dos individuos e dos grupos na comunidade.
A Constitución Española, no artigo 9.2, di que corresponde ós poderes públicos facilitar
a participación de toda a cidadanía na vida social, cultural, económica e social.
O Estatuto de Autonomía de Galicia no seu artigo 4.2 recolle en termos semellantes o
precepto constitucional do artigo 9.2. da Constitución española, así como en
disposicións sectoriais a normativa referida ó voluntariado, dirixida preferentemente a
regular as relacións entre as persoas voluntarias e as entidades de voluntariado. Así,
tanto a Lei 3/1987, de 27 de maio de servizos sociais, como a Lei 13/2008, de 3 de
decembro, de servizos sociais de Galicia, e o máis recente Decreto 99/2012, do 16 de
marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento,
reflicten disposicións que afectan ó voluntariado.
A nivel estatal, a Lei 6/1996, do 15 de xaneiro, do Voluntariado formula como obxectivo
promover e facilitar a participación solidaria dos cidadáns en actuacións de
voluntariado, no seo de organizacións sen ánimo de lucro públicas ou privadas.
A nivel autonómico, a Lei 10/2011, do 28 de novembro, de Acción Voluntaria, establece
como obxecto a ordenación e o fomento da participación solidaria e altruísta da
cidadanía nas actividades de acción voluntaria organizadas por entidades de acción
voluntaria ou directamente pola Administración autonómica ou pola Administración local
para o desenvolvemento de programas concretos.
ARTIGO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
O presente Regulamento será de aplicación ós programas, proxectos ou actuacións de
voluntariado que, no seu termo municipal ou fóra del, promova e desenvolva
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directamente o Concello e/ ou as entidades públicas que dependan del ou das que
forme parte.
Quedan excluídas, polo tanto, do seu ámbito de aplicación os programas, proxectos ou
actuacións de voluntariado desenvolvidos por outras organizacións públicas ou
privadas, aínda que foran promovidos ou financiados, total ou parcialmente, polo
Concello.
ARTIGO 2.- DEFINICIÓN DA ACCIÓN VOLUNTARIA
2.1. Enténdese por acción voluntaria municipal, ós efectos do presente Regulamento, o
conxunto de actividades de interese xeral desenvolvidas por persoas físicas , sempre
que estas accións cumpran os seguintes requisitos:
a) Que se trate dunha decisión libremente adoptada e non traia causa dunha obriga ou
dun deber xurídico.
b) Que se execute fóra do ámbito laboral, profesional, funcionarial ou mercantil ou de
calquera outro tipo de relación retribuída.
c) Que a acción voluntaria se leve a cabo sen contraprestación económica, sen
prexuízo do dereito ó reembolso dos gastos que esta acción poida ocasionar ou dos
recoñecementos que correspondan
d) Que se leve a efecto en función de programas concretos promovidos polo Concello.
2.2. Para os efectos deste Regulamento non terán a consideración de acción
voluntaria:
a) As actividades que sexan realizadas de forma espontánea así como as consideradas
como prácticas, aprendizaxes ou experiencia profesional.
b) As que sexan prestadas de xeito illado ou esporádico, prestadas con carácter
individual e executadas por razóns familiares, de amizade ou veciñais.
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c) As desenvolvidas como consecuencia dunha relación laboral, mercantil, funcionarial
de calquera tipo, así como as que constitúan exercicio de funcións directivas ou
xerenciais na entidade, a non ser cando quen as leve a cabo conserve a condición de
persoa voluntaria e as desenvolva en tal concepto sen percibir remuneración ou
contraprestación por elas.
2.3. A actividades realizadas por persoas voluntarias non poderá substituír en ningún
caso o traballo remunerado ou a prestación de servizos profesionais retribuídos.
ARTIGO 3.- FUNCIÓNS DAS PERSOAS VOLUNTARIAS
3.1. Para os efectos deste Regulamento, ten a consideración de persoa voluntaria a
persoa física que, en virtude da súa decisión persoal, libre e altruísta e nunha situación
de inexistencia de relación laboral, mercantil ou de traballo remunerado, participe en
calquera actividade de acción voluntaria promovida polo Concello.
3.2. A actuación das persoas voluntarias enmárcase no ámbito da acción voluntaria
realizada nos proxectos e actividades desenvolvidos no concello.
3.3. As funcións das persoas voluntarias no marco da institución municipal concrétanse
do seguinte xeito:
a) Participación no deseño e avaliación dos proxectos e/ou actuacións nas que se
incorpore.
b) Participación no deseño e/ou divulgación das campañas que se poñan en marcha
relacionadas co voluntariado.
c) Realización das actividades propias dos proxectos ós que estea adscrito.
ARTIGO 4.- DEREITOS E DEBERES DA PERSOA VOLUNTARIA
4.1. Dereitos da persoa voluntaria
A persoa voluntaria ten os seguintes dereitos
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a) Ser tratada sen ningún tipo de discriminación con respecto da súa liberdade,
dignidade, intimidade e crenzas.
b) Ser informada e formada, particularmente en materia de prevención de riscos, e a
desenvolver a actividade voluntaria nas condicións de seguranza, hixiene e saúde que
a súa natureza e características reclamen.
c) Dispoñer dunha acreditación identificativa da súa condición de persoa voluntaria.
d) Recibir a información, formación, asesoramento, apoio técnico e medios materiais
necesarios para o desenvolvemento das actividades e tarefas que se lles asignen.
e) Participar de xeito activo na planificación, o deseño, a execución e a avaliación dos
programas en que participe.
f) Acordar libremente coa entidade o contido e condicións da súa actividade voluntaria,
podendo variar as súas características de permitilo as circunstancias.
g) Estar asegurada mediante póliza que cubra tanto os riscos de accidentes como por
danos e perdas causados a terceiros, derivados directamente da súa acción voluntaria.
h) Ser reembolsada ou compensada polos gastos realizados no desenvolvemento das
súas accións voluntarias.
i) Recibir certificación da súa participación nos programas e proxectos de acción
voluntaria e a que o devandito certificado se remita ó Rexistro de Acción Voluntaria
para os efectos de poder acreditar o seu historial de experiencias na acción voluntaria.
j) Obter o cambio de programa asignado cando existan causas que o xustifiquen,
dentro das posibilidades da entidade.
k) Renunciar libremente, logo de aviso, á súa condición de persoa voluntaria.
l) Calquera outro dereito recoñecido no resto do ordenamento xurídico, especialmente
na Lei 10/2011, de acción voluntaria da Comunidade Autónoma de Galicia.
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4.2. Deberes das persoas voluntarias
A persoa voluntaria ten as seguintes obrigas:
a) Realizar a súa actividade consonte o establecido neste Regulamento.
b) Observar as medidas de saúde e seguranza que se adopten.
c) Gardar a debida confidencialidade sobre a información recibida e coñecida no
desenvolvemento da súa actividade voluntaria.
d) Actuar de forma dilixente, coordinada, responsable e solidaria no desenvolvemento
da actividade voluntaria, realizándoa consonte ás normas e principios establecidos
neste Regulamento.
e) Participar nas actividades formativas que se entendan necesarias para un axeitado
desenvolvemento da acción voluntaria.
f) Respectar os dereitos das persoas destinatarias da súa acción voluntaria e das
demais persoas voluntarias coas que colabore.
g) Cumprir os compromisos adquiridos coa entidade, respectando os fins, obxectivos e
normativa interna.
h) Rexeitar calquera contraprestación que poida recibir pola súa actividade.
i) Utilizar debidamente a acreditación identificativa da súa condición de persoa
voluntaria e os distintivos da entidade, así como proceder á súa devolución cando
finalice a actividade.
j) Coidar e facer bo uso dos recursos que se poñan á súa disposición para o
desenvolvemento das actividades.
k) Notificar a renuncia á súa condición de persoa voluntaria coa antelación previamente
acordada co fin de que se poidan adoptar as medidas necesarias para evitar prexuízos
para as actividades en que participen e os colectivos ós que estas se dirixan.
- 22 -

l) Os demais deberes establecidos no ordenamento xurídico, especialmente na Lei
10/2011, de 28 de novembro, de

acción voluntaria da Comunidade Autónoma de

Galicia.
ARTIGO 5.- OBRIGAS DA ENTIDADE RESPONSABLE DOS PROGRAMAS DE
VOLUNTARIADO
O Concello de Teo, ou entidade pública dependente del ou da que forme parte que
promova e desenvolva programas de voluntariado, estará obrigado a:
a) Informar ás persoas voluntarias sobre os fins e o réxime de funcionamento interno
da entidade de acción voluntaria.
b) Cubrir os gastos das persoas voluntarias derivados do desenvolvemento da súa
actividade voluntaria.
c) Cumprir os acordos establecidos coas persoas voluntarias no seu compromiso de
colaboración.
d) Facilitarlles ás persoas voluntarias unha acreditación que as habilite e identifique
para o desenvolvemento da súa actividade.
e) Expedir, logo da solicitude da persoa interesada, un certificado que acredite a súa
condición de persoa voluntaria. Por pedimento da persoa interesada, e logo de
autorización de cesión dos seus datos persoais, remitiráselle unha copia desta
certificación ó Rexistro de Acción Voluntaria.
f) Garantirlles ás persoas voluntarias a realización das súas actividades nas debidas
condicións de hixiene e seguranza, en función da súa natureza e características, así
coma o establecemento das pertinentes medidas de prevención de riscos.
g) Subscribir unha póliza de seguros que cubra ás persoas voluntarias dos riscos de
accidentes derivados do desenvolvemento da actividade voluntaria, así coma ós
terceiros por danos e perdas eventualmente causados polas persoas voluntarias no
exercicio da devandita actividade.
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h) Facilitar a participación das persoas voluntarias na elaboración, no deseño, na
execución e na avaliación dos programas nos que interveñan.
i) Redactar anualmente unha memoria e un plan de actividades co contido que se
estableza regulamentariamente.
j) Levar un rexistro interno de altas, baixas e outras incidencias nas que se poidan
atopar as persoas voluntarias, con especificación dos programas e os proxectos nos
que colaboran e a natureza das actividades que desenvolven.
k) Garantir a información, a orientación, a formación e o asesoramento adecuado das
persoas voluntarias que colaboren coa entidade para acadar a maior eficacia na súa
actividade, así como dotalas dos medios precisos.
l) Efectuar o seguimento e a avaliación das actividades programadas.
m) Cumprir as restantes obrigas que deriven do establecido no resto do ordenamento
xurídico.
6.- ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA DE ACCIÓN VOLUNTARIA
6.1. Requisitos das persoas voluntarias
Poderán ser voluntarios/as todas aquelas persoas físicas maiores de idade, e as
menores a partir dos 14 anos debidamente autorizadas pola/s persoa/s que ostenten a
patria potestade ou titoría, ou da institución que os teña ao seu cargo, con respecto en
todos caso á vontade da ou do menor. Asemade deberán cumprir os requisitos de
acceso pertinentes, nos que se especifiquen a dispoñibilidade horaria e o perfil persoal
así coma os coñecementos e a formación necesaria para participar nos programas de
voluntariado.
6.2. Da súa incorporación
a) A incorporación da persoa voluntaria ó programa farase sempre previa solicitude por
escrito da persoa interesada.
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b) O servizo municipal de Benestar Social, responsable do programa fará a valoración
oportuna co obxectivo de asignar as persoas voluntarias ós proxectos máis axeitados,
tendo en conta os intereses persoais do voluntario/a, o seu perfil e as necesidades
propias de cada proxecto.
c) A incorporación formalizarase por escrito, mediante un acordo de colaboración no
que se establezan o carácter altruísta da relación, a suxeición ó réxime legal da acción
voluntaria, os dereitos e deberes de ambas partes, a identificación da persoa
responsable do programa no que se integre a persoa voluntaria, os programas ou
actividades nas que a persoa voluntaria se compromete a colaborar así coma o tempo
de dedicación e a duración do compromiso, a información sobre as posibilidades de
acreditación da súa participación como persoa voluntaria, os fins e obxectivos da
entidade, o prazo de antelación con que a persoa voluntaria lle deberá comunicar ó
concello a súa renuncia ó compromiso, os mecanismos de control e supervisión da/s
actividade/s, a formación necesaria para o desenvolvemento de programas, proxectos
ou actividades específicas, a obriga de confidencialidade dos datos persoais e
información á que teña acceso a persoa voluntaria no desenvolvemento da súa
actividade e as causas que motivarían a exclusión da persoa voluntaria e a escisión do
vínculo co Concello.
6.3. Da acreditación
a) As persoas voluntarias disporán dos distintivos que acrediten a súa condición.
b) A acreditación será expedida polo Concello e conterá os datos identificativos da
persoa voluntaria.
c) A persoa voluntaria devolverá a acreditación persoal ó Concello ó remate do seu
compromiso.
6.4. Do seguro
Subscribirase, con cargo ó Concello, unha póliza de seguro que cubra os riscos
derivados da acción das persoas voluntarias, tanto a responsabilidade civil derivada
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das súas actuacións coma os accidentes que poidan sufrir no desenvolvemento da súa
actividade voluntaria.
6.5. Das baixas no programa
a) A relación de colaboración voluntaria co programa de voluntariado municipal
finalizará:
- a petición propia por parte da persoa voluntaria con un mínimo de 15 días de
antelación
- por declaración de incapacidade
- por estar inhabilitado/a para o exercicio de cargos públicos por sentencia firme
- por exclusión do programa ou ausencia de calquera requisito de acceso á
incorporación da persoa voluntaria
- pola inobservancia do establecido na Lei 10/2011 de Acción Voluntaria.
b) Considérase baixa temporal a ausencia inferior a 3 meses que teña motivos
xustificados e que fora comunicada oportunamente.
c) Será causa de baixa definitiva a petición da persoa interesada, a non comparecencia
da mesma por un tempo superior a 4 meses, sen causa xustificada, á actividade que
teña asignada, ou o incumprimento, con carácter grave ou reiterado, dos deberes ós
que se compromete mediante o acordo de colaboración.
d) Acordada e notificada a baixa á persoa interesada, procederase ó reintegro da
acreditación.
e) En todo caso expedirase, previa petición da persoa interesada, un documento no
que consten os servizos prestados.
6.6. Dos Proxectos de voluntariado
O Concello de Teo promovera proxectos de voluntariado nas seguintes áreas:
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a) de Voluntariado Social
b) de Voluntariado Medioambiental
c) de Voluntariado Cultural
d) En aquelas outras que sexan consideradas de interese.
Os proxectos serán propostos e redactados polos departamentos correspondentes en
función da materia concreta e estarán coordinados co Departamento de Benestar
Social, e contaran coa dirección especifica sobre as actividades a desenvolver dos
técnicos correspondentes en virtude da súa especifícidade.
6.7. Mecanismos de control e supervisión
a) O departamento ou servizo responsable do programa de voluntariado municipal
levará a cabo o seguimento e a avaliación da acción voluntaria.
b) No caso de incumprimento dos deberes adquiridos no acordo de colaboración, en
especial no que faga referencia á atención das persoas beneficiarias dos programas ou
actividades, poderase sancionar a conduta da persoa voluntaria e no seu caso excluíla
do programa, sempre que incorra nalgunha das causas previstas neste artigo.
ARTIGO 7.- FORMACIÓN DAS PERSOAS VOLUNTARIAS
Co obxectivo de conseguir que a acción voluntaria poida ser de calidade, levaranse a
cabo accións formativas en tres liñas de actuación:
a) Formación básica
b) Formación específica
c) Outras actividades formativas: obradoiros, charlas, conferencias, etc.
ARTIGO 8.- USO DA LINGUA GALEGA E DUNHA LINGUAXE NON SEXISTA
O persoal que coordina o programa municipal de voluntariado do Concello de Teo
utilizará, como norma xeral, a lingua galega, tanto na súa función laboral como nas
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relacións coas persoas voluntarias e usuarias así como coa administración. Así
mesmo, empregarase sempre unha linguaxe non sexista
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA: O presente Regulamento entrará en vigor tras a súa aprobación definitiva,
unha vez publicado integramente no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo
a que se refire o art. 65.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa”.

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA A SUPRESIÓN
DO COPAGO FARMACÉUTICO ÁS PERSOAS PENSIONISTAS.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz.

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 11/07/2012 (rex. entrada nº
6.457, de 13/07/2012) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola
Comisión Informativa de benestar social e igualdade de 19/07/2012.

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleira do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA
GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN PARA A SUPRESIÓN DO COPAGO
FARMACÉUTICO ÁS PERSOAS PENSIONISTAS, para o seu debate e aprobación polo Pleno da
Corporación Municipal.
Exposición de Motivos
O pasado 1 de xullo entrou en vigor o novo copago farmacéutico imposto polo Goberno do Estado que
incorpora ao copago a máis de 725.000 pensionistas e aumenta a aportación de centos de miles de
persoas activas.
O copago farmacéutico é un sistema inxusto e insolvente. Quedan fóra de financiamento
medicamentos fundamentais que non teñen alternativa en Galiza, nin nas farmacias nin nas
distribuidoras. Persoas con tratamentos crónicos deixaron de retirar a súa medicación pola imposición
deste copago.
As persoas obrigadas ao copago farmacéutico poideron xa comprobar desde un primeiro momento
como a realidade do recorte as afectaba gravemente. De feito pensionistas con persoas que
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dependen da súa cartilla, teñen que soportar un duplo ou triplo tope de 8 ou 18 euros. Ademais
existen reclamacións sobre as novas porcentaxes aplicadas a persoas activas que merecen a
desatención do SERGAS e obrigando ás persoas doentes a que reclamen na Seguridade Social.
Para xustificar todo isto falan do destino destes cartos para a construción de novos centros sanitarios,
pero a realidade a falta de persoal sanitario para atender dignamente os centros que existen. Están a
vender a ilusión de novos centros de saúde no futuro coas pensións das persoas xubiladas e viúvas
enfermas.
Esta medida non se implantou por igual en todo o territorio do Estado xa que algunhas comunidades
autónomas elaboraron normativas propias grazas ás competencias que teñen atribuídas,
compensando esta medida tan lesiva e evitando que as persoas pensionistas vexan reducidas as
súas pensións polo feito de ter enfermidades, obrigadas a contribuír á rebaixa do déficit do Estado ou
para colaborar no pago do rescate á banca privada española.
O Goberno galego ten as mesmas competencias e a mesma capacidade para evitarlle ás persoas
enfermas e pensionistas que residen en Galiza este recorte dos seus ingresos, pero o goberno do PP
na Xunta toma a decisión de non facelo, para non ser un problema para Madrid, xa que prefire ser un
problema para as persoas pensionistas de Galiza.
Queremos outra xestión sanitaria, que non se centre en recadar das persoas enfermas senón en
atendelas dignamente, nunha sanidade que sexa un elemento de redistribución de riqueza e que sexa
financiada suficientemente dende os impostos. O Goberno galego está a tempo de rexeitar estas
medidas retrógradas e insolventes impostas polo PP dende o Goberno do Estado.
E por isto que o grupo municipal do BNG presenta esta moción e solicita o voto favorábel do Pleno da
Corporación municipal para a adopción do seguinte
ACORDO
Instar á Xunta de Galiza a desenvolver unha normativa propia, en virtude das competencias sanitarias
que lle atribúen as leis galegas e o Estatuto de Galiza, que reduza o impacto da medida imposta polo
Goberno do Estado nas economías familiares galegas e suprima o copago farmacéutico para as
persoas pensionistas”.
Sendo as vinte horas e cincuenta e catro minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
anuncia a súa abstención, engadindo que se os concelleiros do BNG son capaces de
quitar o copago, él felicitaraos, porque tamén lle colle.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción.
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que vai intervir o concelleiro do seu
grupo, D. José Antonio Patiño Amboage.

O Sr. Patiño sinala que agora se lle queren dar ao PP clases de xestión da sanidade,
cando o bipartito deixou 2.600 millóns, que equivalen o orzamento de catro anos, polo
que todo ven de atrás. Lembra o Sr. Patiño que xa o PSOE defendía o copago, por
exemplo Trinidad Jimenez.

Sendo as vinte horas e cincuenta e sete minutos entra no Salón de Plenos o concelleiro
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar.

Remata o Sr. Patiño sinalando que polo tanto esto non é de agora senón que ven de
atrás,e anuncia voto en contra do seu grupo.

O Sr. alcalde anuncia o seu voto a favor, sinalando que máis que copago habería que
falar de repago. Refírese o Sr. alcalde a un sistema fiscal redistributivo no que paguen
máis os que máis teñen. Explica que o ensino e a sanidade son sistemas correctores
de desigualdades e as medidas que se adoptan van a incrementar ditas desigualdades.

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que neste tema non hai lugar para a demagoxia
porque tratándose do copago ou se está a favor ou se está en contra, non habendo
máis. Explica o Sr. Fernández que as persoas obrigadas ao copago puideron
comprobar como lles afecta. Salienta que para xustificar todo isto dixe que era para
recaudar para facer novos centros de saúde, cando os que existen teñen problemas. O
Sr. Fernández di que o BNG quere unha sanidade que sexa redistributiva da riqueza.
Salienta que está cansado de escoitar que “non hai cartos” e que o Sr. Rajoy non ditou
nin unha soa medida contra o fradude fiscal, e por esa vía se podería recaudar, por iso
se trata sen dúbida dunha cuestión de ideoloxías. Opina o Sr. Fernández que hai que
coller o toro polo cornos, ver quen xenerou esta crise e por onde hai que ir, porque é
unha tendencia moi común botarlle a culpa aos políticos, cando serán “algúns
políticos”. Opina que o problema orixinouse por ausencia de control político, porque
cando este existe non pasa isto. Remata o Sr. Fernandez sinalando que canto máis se
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expropia por esta vía e se dirixa a pagar os intereses da especulación financeira,
menos cartos haberá para a economía real e crearanse máis problemas.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
non estar de acordo co dito polo Sr. Fernández, engadindo que cando a casa está
deteriorada o primeiro que hai que facer é retellala, e despois empezar por aí para
arriba sacando de onde se poida. Opina que o BNG ten que cambiar o “chip” porque
como sigan asi van a querer todo gratis e non pode ser. Remata o Sr. Parajó sinalando
que a el tamén lle fastidia que os multimillonarios non paguen na farmacia.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que Pachi Vázquez non
aplica o copago e que o PP interpuxo un recurso de inconstitucionalidade. A Sra.
Lemus pídelle aos concelleiros do PP que fagan algo máis que falar da herdanza,
engadindo que para herdanza, a de Valencia.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Patiño, quen di que é unha herdanza e que se se
toman medidas é porque a cousa ia mal e as tería que tomar tanto Rajoy, como
Zapatero ou Pachi Vázquez. Explica que de 15 países so hai 3 que non teñen copago,
como Dinamarca, polo tanto en España hai que adoptar medidas para non quedarse
atrás.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixtoPSOE), seis en contra (6 PP) e unha abstención (1 grupo mixto- IN-TEO), acorda
Instar á Xunta de Galiza a desenvolver unha normativa propia, en virtude das
competencias sanitarias que lle atribúen as leis galegas e o Estatuto de Galiza,
que reduza o impacto da medida imposta polo Goberno do Estado nas
economías familiares galegas e suprima o copago farmacéutico para as persoas
pensionistas.
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8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CONCESIÓN DE BONIFICACIÓN DE
COTA TRIBUTARIA DO ICIO POLA OBRA DE “AMPLIACIÓN DO CEIP A IGREXA
EN CALO”.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 04/07/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 19/07/2012.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Vista a instancia presentada en data 26/06/2012 no rexistro de entrada con nº 5883
por D. Jesús Oitavén Barcala, secretario xeral da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, pola cal solicita que se bonifique a cota tributaria do ICIO e
da taxa por expedición de licenzas urbanísticas correspondentes á obra de ampliación
do CEIP A Igrexa en Calo, conforme establezca a normativa municipal.
Visto o informe de intervención emitido ao respecto en data 04/07/2012.
Considerando o disposto no artigo 103.2do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, no
artigo 9 da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO e no artigo 9 da Ordenanza Fiscal
Reguladora da Taxa por expedición de licenzas urbanísticas, vixentes no concello.
PROPOÑO á Comisión Especial de Contas, Facenda e Asuntos Económicos, a
adopción dos seguintes Acordos para a súa posterior elevación ao Pleno da
Corporación:
Primeiro: Estimar parcialmente a solicitude prantexada polo interesado e conceder
unha bonificación do 90% da cota tributaria íntegra do ICIO correspondente á obra “
Ampliación do CEIP A Igrexa en Calo”, de xeito que a liquidación do citado imposto é a
que de seguido se indica, non sendo posible recoñecer ningún beneficio fiscal na Taxa
por expedición por licenzas urbanísticas en aplicación da Ordenanza Fiscal vixente.
Base impoñible: 616.800,00€
Tipo de gravámen:2%
Cota íntegra: 12.336,00€
Bonificación:11.102,40€
Cota a pagar ICIO:1.233,60€
Segundo: Dar conta do presente acordo ao interesado, quen poderá interpoñer o
recurso de reposición a que fai referencia o artigo 14 do Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, TRLRFL”
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non ten o informe de intervención, que é obrigatorio.

O Sr. alcalde explica que estaba na documentación.

O Sr. Parajó di que a el ninguén llo dixo e que non se lle mandou.

O Sr. alcalde reitera que o citado informe, de 4 de xullo de 2012, estaba coa
documentación.

O Sr. Parajó reitera que a el ninguén llo dixo, engadindo que calquera bonificación
fiscal ten que estar recollida na ordenanza fiscal correspondente e que el descoñece se
está.

O Sr. alcalde explica que xa na proposta se fai referencia ao artigo 103.2 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, ao artigo 9 da Ordenanza Fiscal Reguladora
do ICIO e ao artigo 9 da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por expedición de
licenzas urbanísticas, vixentes no concello. Polo tanto o informe di que sí procede
estimar parcialmente a solicitude e facer unha bonificación do 90 % da cota tributaria.

O Sr. Parajó opina que se está recollida na ordenanza fiscal non tería que vir a Pleno,
senón que xa vai á Xunta de Goberno.

O Sr. alcalde explica que o acordo plenario o esixe a ordenanza, tratándose dunha
cuestión técnica.

O Sr. Parajó sinala que cree que o acordo pode ser ilegal e que se pode adoptar o
acordo ou deixalo sobre a mesa.

Intervén a

concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á

proposta, engadindo que descoñece porque é ilegal.
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen anuncia o apoio do seu grupo á
proposta.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia o apoio do seu grupo á proposta,
engadindo que eles ian a pedir a bonificación do 100 %, pero que xa quedou explicado
que o máximo estaba no 90%.

O Sr. alcalde explica que se trata dun punto técnico, que ven avalado por unha
normativa xurídico-técnica. Di que lle parece grave que polo Sr. Parajó se diga que
pode ser un acordo ilegal ou que se deixe sobre a mesa, xa que ven avalado por un
informe, engadindo que se se pensara que pode ser ilegal non se sometería a pleno,
polo que a proposta se vai a manter.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, dí
que é ilegal e pregúntalle á Sra. secretaria se o é.

Co permiso da presidencia a secretaria da lectura a unha parte do informe da Sra.
interventora incorporado no expediente, segundo o cal:

A ordenanza fiscal reguladora da Taxa do ICIO, no “seu apartado 1 a) estabrece unha
bonificación do 90% da cota para as instalacións, construccións e obras promovidas
directamente por outras Administracións Públicas e destiñadas a equipamento
comunitario primeiro,...”.
O cuarto parágrafo do citado artigo dí: “En todos os casos recollidos nas letras
anteriores a concesión do beneficio fiscal…corresponderá ao Pleno da Corporación por
maioría simple dos seus membros”.
O Sr. Parajó volta a preguntar se é legal ou ilegal e reitera que se trata dun acordo
ilegal.

O Sr. alcalde opina que está claro e dille ao Sr. Parajó que vote o que lle pareza
oportuno.
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A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o
portavoz do PP, Sr. Guerra, non fan uso da segunda quenda de intervencións.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos seus membros acorda:
Primeiro: Estimar parcialmente a solicitude prantexada polo interesado e
conceder unha bonificación do 90% da cota tributaria íntegra do ICIO
correspondente á obra “ Ampliación do CEIP A Igrexa en Calo”, de xeito que a
liquidación do citado imposto é a que de seguido se indica, non sendo posible
recoñecer ningún beneficio fiscal na Taxa por expedición por licenzas
urbanísticas en aplicación da Ordenanza Fiscal vixente.

Base impoñible: 616.800,00€
Tipo de gravámen:2%
Cota íntegra: 12.336,00€

Bonificación:11.102,40€
Cota a pagar ICIO:1.233,60€

Segundo: Dar conta do presente acordo ao interesado, quen poderá interpoñer o
recurso de reposición a que fai referencia o artigo 14 do Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, TRLRFL.

9.- MOCIÓNS.
Antes de entrar no punto décimo da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr.
alcalde, sinala que hai unha moción de urxencia do BNG que non foi ditaminada pola
comisión informativa correspondente. A continuación, de conformidade co previsto no
artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro e no artigo 33 do Regulamento
orgánico, o Sr. alcalde pregunta se algún grupo municipal quere presentar algunha
outra moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos grupos municipais.
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Sometida a urxencia 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 BNG contra as medidas económicas e reforma
do réxime local do goberno do PP.

O Sr. alcade cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz.

O Sr. Fernazdez da conta da moción do seu grupo contra as medidas económicas e
reforma do réxime local do goberno do PP de 17/07/2012 (rex. entrada nº 6566, de
18/07/2012), que se re colle a continuación.

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleira do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA
GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN CONTRA AS MEDIDAS ECONÓMICAS E
REFORMA DO RÉXIME LOCAL DO GOBERNO DO PP, para o seu debate e aprobación polo Pleno
da Corporación Municipal.
Exposición de Motivos
O Goberno central vén de anunciar unha reforma do réxime local, sen ter en conta nin a opinión das
Comunidades Autónomas con competencias como é o caso de Galiza, nin tampouco dos axentes
municipais a través das asociacións representativas do municipalismo.
Baixo o pretexto da crise, pretende impor unilateralmente un modelo centralista local, que impida
calquera posibilidade de adaptar á realidade galega o réxime local, alén de limitar a autonomía dos
concellos á hora de xestionar os seus servizos para potenciar o papel das deputacións provinciais.
Incluso, como actuación fronte á crise, trátase dunha proposta de reforma condenada ao fracaso, pois
nin actúa sobre as causas reais que provocan a asfixia no financiamento dos concellos, nin tampouco
garante unha suficiencia de fondos para atender as competencias municipais e as crecentes
necesidades que as veciñas e os veciños demandan dos concellos.
O obxectivo que se persigue coa reforma é reforzar unha estrutura institucional caduca e sen utilidade,
como son as deputacións provinciais, pois as súas funcións, de querer abordar unha reforma do mapa
local con racionalidade, poderían ser asumidas polos concellos e pola Xunta de Galiza. A persistencia
en manter e mesmo favorecer o modelo provincial, máis aínda cando existen restricións nos recursos
económicos dos concellos para atender servizos e políticas sociais básicas, incide negativamente
nunha xestión eficaz do diñeiro público, xa que obriga a manter estruturas burocráticas cuxa acción
apenas repercute na veciñanza. Xa que logo, o realmente inaprazábel é suprimir as deputacións
provinciais para que os concellos poidan dispor de máis fondos para atender directamente os servizos
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básicos que prestan, e tamén para que as políticas locais se coordinen a nivel galego a fin de garantir
un acceso equitativo en todo o país.
Por outra banda, tamén se propón polo Goberno eliminar concelleiros e concelleiras, cando a súa
incidencia no gasto público é ínfima tendo en conta que a maior parte dos cargos electos locais non
perciben retribucións por adicación exclusiva. O que en realidade agocha esa proposta é unha
tentativa de eliminación do pluralismo político, para reforzar no eido local un bipartidismo que está en
crise, de impedir que forzas alternativas teñan voz e capacidade de decisión nos gobernos locais.
Tamén os concellos se vén afectados por medidas xa aprobadas, como é a redución salarial que de
novo se aplica ás empregadas e empregados públicos, cando xa foron medidas ensaiadas con
anterioridade que non contribuíron á recuperación económica senón que agravaron a situación de
recesión por restar capacidade económica a un colectivo importante de persoas.
En suma, un conxunto de propostas cuxo obxectivo, máis que actuar contra a crise desde unha
perspectiva social onde se favoreza ás persoas e colectivos máis afectados a través dunha
redistribución da renda e da riqueza, inciden na liña de aproveitarse da crise para implantar o
programa de máximos da dereita económica, inspirados no dogmatismo neoliberal, que en realidade
procura manter os privilexios dos de sempre a costa de recortar dereitos das maiorías sociais.
E por isto que o grupo municipal do BNG presenta esta moción e solicita o voto favorábel do Pleno da
Corporación municipal para a adopción do seguinte
1.

2.

3.
4.

ACORDO
Rexeitar as medidas de Reforma da Lei de Bases de Réxime Local adoptada polo goberno do
PP no Estado, en canto invaden as competencias propias de Galiza, non solucionan a falla de
financiamento que sofren os concellos galegos e atacan a autonomía municipal dos concellos
de menos de 20.000 habitantes –amplísima maioría dos concellos galegos – potenciando ás
deputacións provinciais.
Rexeitar a redución de número de concelleiros e concelleiras que se pretende por canto
reduce o pluralismo político, a necesaria participación na xestión municipal e non significa
aforro económico ningún por canto a inmensa maioría de concelleiras e concelleiros non
perciben retribucións económicas.
Demandar a supresión das deputacións provinciais pasando as súas funcións a concellos e
Xunta de Galiza, que conlevará un importante aforro económico e unha eficiencia na xestión.
Manifestar a nosa oposición a cargar sobre as funcionarios e funcionarios públicos e
especialmente sobre o funcionariado municipal a crise económica coa supresión da paga extra
de nadal e sobre a cidadanía coa suba do IVE, co recorte nas prestación ao desemprego,
medidas que conlevarán unha redución da capacidade adquisitiva e unha caída no consumo e
na actividade económica que prexudicará gravemente ao comercio e á actividade económica
local.

Teo, 17 de xullo do 2012”.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que con esta moción non vai a quedar nin o apuntador. Salienta que os que din que
non queren recortes, propoñen outros como quitar as Deputacións.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa o seu apoio á moción,
incluso coa parte das Deputacións, engadindo que en ocasións parece que hai dúbidas
sobre a posición do PSOE neste tema. Di a Sra. Lemus que cando exista un borrador
de lei de reforma se faga unha reunión da Xunta de portavoces porque afecta a Teo
non so en canto ao número de concelleiros senón tamén en relación aos servizos
públicos.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra á concelleira do seu grupo,
D.ª Mª de las Mercedes Souto Abeijón.

A Sra. Souto di que a FEGAMP é a primeira que rexeita este réxime local, engadindo
que en canto á moción hai unha mixtura entre réxime local, paga extra e a suba do IVE,
cando se trata de temas que non se poden votar ao mesmo tempo. Sinala que
tratándose da reforma da Lei de bases de réxime local xa a propia FEGAMP está en
contra e está traballando para que se reforme a reforma, que aínda non está aprobada,
porque polo de agora só é un proxecto. Di que intentarán que as propostas vaian a
favor de que o réxime local abarque todas as competencias municipais e que garantan
a súa independencia. Remata a Sra. Souto sinalando que como a FEGAMP xa non
está de acordo, haberá que confiar en que se solucione.

O Sr. alcalde lembra que xa na Comisión informativa se falou de facer unha Xunta de
Portavoces, polo que poida afectar a Teo, sobre todo por estar ao límite dos 20.000
habitantes. Salienta que en relación con outro tipo de medidas tamén está de acordo
no que se refiire ao IVE e aos recortes das prestacións por desemprego.

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, sinala que máis declaración institucional que a que
se faga hoxe no Pleno non é posible. Opina que unha moción aprobada por maioría xa
é unha declaración do concello de Teo. Explica que na moción, na parte expositiva, o
que se fai é falar da reforma da lei de réxime local e mencionase o avance das medidas
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económicas do Decreto 20/2012, como a suba do IVE, que tamén aparece no acordo,
porque vai nesa liña da reforma do réxime local. Opina o Sr. Fernández que o
obxectivo é o control absoluto coa idea de rematar cos concellos e despois coas
Comunidades Autónomas. Salienta que en xullo de 2012 hai en Teo 1.500 parados, un
44,8 % máis que en xullo de 2009, fronte o crecemento en Galicia, do 34,4%, e no
Estado, do 29,5%. Opina o Sr. Fernández que as medidas do PP van a implicar un
incremento do paro e ademais vai a existir unha rebaixa das prestacións dos parados.
En canto á reforma local sinala que o goberno aproveita a crise para facer unha
reforma partidista. Explica que é verdade que a FEGAMP está en contra da reforma e o
PP fala de que a FEGAMP está negociando, aínda que tamén deberían intervir as
Comunidades Autónomas, sendo que o que eles piden é, non que se reconsideren as
medidas, senón que directamente se retiren. Di o Sr. Fernández que a supresión das
Deputacións implicaría un aforro de 400 millóns de euros. Opina que os problemas non
son os políticos senón determinadas políticas que permiten ao sistema financeiro
moverse libremente. Remata o Sr. Fernández sinalando que o goberno do Estado
deixa sen abordar o problema do financiamento dos concellos.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o que está claro é que o que pensan os políticos non é o mesmo que o que pensa
o pobo, porque a este se lle preguntan se ten que desaparecer o Senado, diría que si.
En canto ás Deputacións salienta que o Sr. alcalcalde sabe que estas salvaron a
moitos concellos. Opina que as Deputacións fixeron moito polos concellos, engadindo
que non está de acordo en que agora se lle de máis poder aos concellos.

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

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, quen sinala que unha revisión sobre o réxime
local xa se viña pedindo dende fai anos. O Tribunal de contas, en cantos aos exercicios
2007, 2008 e 2009, xa instaba a modificación da regulación das funcións para saber
exactamente as competencias de cada concello, ata donde chegaban, e para garantir a
suficiencia financeira. Polo tanto dende fai anos se ven reclamando unha maior
fiscalización do gasto dos municipios. Salienta a Sra. Souto que ela non sabe se é
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necesario, pero sí que existen concellos moi endebedados o que fai preciso unha maior
fiscalización. Remata a Sra. Souto sinalando que a reforma sexa máis equitativa non so
o pide a FEGAMP senón tamén a Xunta.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixtoPSOE) e sete en contra (6 PP e 1 grupo mixto-In-TEO), acorda:

1.- Rexeitar as medidas de Reforma da Lei de Bases de Réxime Local adoptada
polo goberno do PP no Estado, en canto invaden as competencias propias de
Galiza, non solucionan a falla de financiamento que sofren os concellos galegos
e atacan a autonomía municipal dos concellos de menos de 20.000 habitantes –
amplísima maioría dos concellos galegos – potenciando ás deputacións
provinciais.

2.- Rexeitar a redución de número de concelleiros e concelleiras que se pretende
por canto reduce o pluralismo político, a necesaria participación na xestión
municipal e non significa aforro económico ningún por canto a inmensa maioría
de concelleiras e concelleiros non perciben retribucións económicas.

3.- Demandar a supresión das deputacións provinciais pasando as súas funcións
a concellos e Xunta de Galiza, que conlevará un importante aforro económico e
unha eficiencia na xestión.

4.- Manifestar a nosa oposición a cargar sobre as funcionarios e funcionarios
públicos e especialmente sobre o funcionariado municipal a crise económica coa
supresión da paga extra de nadal e sobre a cidadanía coa suba do IVE, co recorte
nas prestación ao desemprego, medidas que conlevarán unha redución da
capacidade adquisitiva e unha caída no consumo e na actividade económica que
prexudicará gravemente ao comercio e á actividade económica local.
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10.- ROGOS E PREGUNTAS.
O Sr. alcalde explica que hai unhas preguntas formuladas por escrito con solicitude de
informacion por parte do Partido Popular, polo que antes de pasar a rolda de preguntas
orais se vai a dar contestacion ás formuladas por escrito, para logo abrir a quenda de
intervencións dos diferentes grupos. O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de
urbanismo, vivenda, infraestruturas e seguridade cidadá, D. Rafael Sisto Edreira.

Sendo as vinte e unha horas e corenta minutos sae do Salón de Pleno a concelleira Mª
Carmen Álvarez Garea.

O Sr. Sisto da conta do escrito do PP sinalando que no mesmo se solicita información
sobre as actuacións levadas a cabo pola Garda Civil e pola Policía autonómica de
Galicia nos establecementos hoteleros do concello de Teo durante o pasado mes de
abril en cumprimento da Lei 11/2010 . O Sr. Sisto da contas das denuncias que constan
no concello, nos termos seguintes:

- O 29/11/2011, denuncia da Garda Civil de Milladoiro por unha inspección ao cafe-bar
Loncho, en Casalonga, por carecer de cartel e prohibicción de venda de bebidas
alcohólicas a menores.

- O 30/11/2011, denuncia da Garda Civil de Milladoiro ao cafe-bar Solláns por carecer
de licenza de apertura.

- O 24/02/2012, denuncia da Garda Civil de Milladoiro á cafetería-panadería CHE S.L.
en Cacheiras, porque o cartel de prohibicción de venda de bebidas alcohólicas a
menores so se atopa en castelán.

- O 21/03/2012 e o 04/04/12, denuncia da Garda Civil de Milladoiro e da Consellería de
Sanidade á parrillada La Doma, en A Ramallosa, por carecer do cartel de prohibicción
de venda de bebidas alcohólicas a menores.
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- O 13/04/2012 denuncia da Policía Autonómica á cafetería Manu, en Cacheiras, por
carecer do cartel de prohibicción de venda de bebidas alcohólicas a menores.

- O 13/04/2012 denuncia da Policía Autonómica á cafetería Maradentro, en Cacheiras,
por carecer do cartel de prohibicción de venda de bebidas alcohólicas a menores.

- O 11/05/2012 denuncia da Garda Civil de Milladoiro, ratificada pola Consellería de
Sanidade no bar “MM” de Cacheiras, porque o cartel de prohibicción de venda de
bebidas alcohólicas a menores so se atopa en castelán.

- O 23/05/2012 e 07/06/2012 denuncia da Garda Civil do Milladoiro ao Bar Betos, en
Cacheiras, por non ter o cartel de prohibicción de venda de bebidas alcohólicas a
menores.

O Sr. Sisto explica que esas son as denuncias das que ten constancia.

O Sr. alcalde aclara que se lle pasará por escrito aos concelleiros e que se estes
queren pódese falar do tema na quenda de intervencións.

O Sr. Sisto explica que outro aspecto do escrito do PP refírese á situación na que se
atopan os expediente de sanción incoados a partir das actuacións da Garda Civil e da
Policía autonómica no concello de Teo. O Sr. Sisto informa que a competencia para a
apertura de expedientes en relación coas bebidas alcohólicas é do Sr. alcalde sendo da
Comunidade Autónoma a competencia en relación ao tema tabaco. Salienta que ao bar
“MM” se se lle aperturou un expediente sancionador pola Consellería. Tratándose dos
expedientes do concello informa que se mandou polo concello unha nota informativa
aos establecementos de hosteleria, cando se tivo coñecemento deste tipo de
actuacións, na que se dicía que tendo en conta “que a administración local é a
responsable dos expedientes e das sancións, o goberno municipal de Teo lamenta
profundamente no ter sido previamente informado desta vaga de inspeccións, xa que
considera que, sen prexuízo da necesidade de facer cumprir a lexislación, se debería
ter apostado por unha campaña informativa previa e preventiva buscando a implicación
dos profesionais do sector hostaleiro e non, únicamente, a aplicación de sancións
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mediante formas pouco oportunas. Consecuentemente o goberno municipal non
renuncia a buscar fórmulas alternativas que permitan pechar estes expedientes dunha
forma constructiva e responsable, tanto para os profesionais como para o conxunto da
cidadanía. Ao mesmo tempo, realizar unha chamada a todos os/as responsables dos
establecementos hosteleiros para que sexan estritos no cumprimento da legalidade, se
informen a través das organizacións de profesionais e realicen con urxencia os trámites
necesarios para o cumprimento da normativa”. Informa que, dende o punto de vista das
sancións, estas serían leves e ascenderían a, como mínimo, 601,01 €. Salienta o Sr.
Sisto que na normativa se establece que, previamente á incoacción do expediente
sancionador, o órgano competente poderá acordar a realización de cantas actuacións
sexan necesarias co obxectivo de determinar con carácter preliminar se concurren
circunstancias que xustifiquen a súa iniciación. Aclara o Sr. Sisto que éste é o punto no
que se está e vaise citar a todos os afectados para posteriormente abrir, se é o caso, o
expediente sancionar. O Sr. Sisto sinala que o retraso ven motivado pola búsqueda de
medidas que permitan a substitución das sancións por outro tipo de actividades que
redunden en cumprimento da lei.

Sendo as vinte e unha horas e corenta e cinco minutos entra no Salón de a concelleira
Mª Carmen Álvarez Garea.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO.
O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, formula os/as seguintes rogos e preguntas:
1.- Di o Sr. Parajó que a información que acaba de dar o Sr. Sisto non se debería dar
nun Pleno, porque se trata de sancións que pon a Policía autonómica, que poden ser
recurridas e que polo tanto non son definitivas.

O Sr. alcalde sinala que se trata de expedientes que hai que tramitar, por ser
competencia do concello, engadindo que a información se da no Pleno en resposta ás
preguntas formuladas polo PP.

O Sr. Parajó opina que non é lóxico dar os datos en “voz populis”, cando poden
transcender fora.
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O Sr. alcalde sinala que o tema xa saiu nos medios de comunicación.

O Sr. Parajó resposta que el fai unha suxerencia, engadindo que non lle parece lóxico
que se den os nomes.

O Sr. alcalde opina que a campaña é desmedida e que se aproveitou un cambio de
lexislación, aperturándose expedientes incluso por non ter os carteis nas dúas linguas
cooficiais. Explica que pode asegura que á hostalería o que lle molesta é que a
campaña fora desmedida e que non existira información previa, sendo que o que
menos lle molesta será a resposta dada ás preguntas formuladas polo PP.

2.- O Sr. Parajó pregunta como é o tema de que hai que pagar 7.000 € aos que
levaban a gardería dos Tilos por ter máis alumnos no 2008 e 2009 e quen vai pagar
iso.

O Sr. alcalde dille ao Sr. Parajó que ten a sentenza ao seu dispor. Explica que nese
período existía unha discrepancia entre a empresa e o concello e os da empresa
reclamaron 21.000€ e o concello non estaba de acordo, dándolle a sentenza a razón
no fondo ao concello, fixando unha cantidade de 7.000 € por recoñecerlle á empresa
algún tipo de compensación.

O Sr. Parajó sinala que iso é moi fácil e pregunta se non hai ningún responsable
político.

O Sr. alcalde aclara que é un tema de interpretacións dos pregos e que a sentenza lle
da a razón ao concello, que de aceptar a petición da empresa, tería que ter pagado
21.000 €.

Sendo as vinte horas e cincuenta e cinco minutos sae do Salón de Plenos a concelleira
do PP, D.ª Carmen Leborán Guldrís.

O Sr. Parajó opina que os veciños teñen 7.000 € menos por culpa dunha neglixencia do
concello.
- 44 -

O Sr. alcalde reitera que o Sr. Parajó ten ao seu dispor a sentenza, engadindo que
respeta a opinión do Sr. Parajó pero que non a comparte.

O Sr. Parajó pregúntalle ao Sr. alcalde se comparte ao do xuíz.

O Sr. alcalde aclara que a acata.

O Sr. Parajó pregunta se entón hai que pagar os 7.000 €.

O Sr. alcalde dille ao Sr. Parajó que non vai a entrar nas súas provocacións, ante o que
este concelleiro resposta que non se trata de provocacións e que cando ao Sr. alcalde
non se lle vai polo seu camiño di que non vai a entrar en debate.

Sendos as vinte horas e cincuenta e oito minutos entra no Salón de Plenos a
concelleira do PP, D.ª Carmen Leborán Guldrís.

3.- O Sr. Parajó sinala que na pasada folga xeral de marzo dende a alcaldía se remitiu
aos diferentes departamentos unha circular para saber qué traballadores non acudirían
a traballar ese día. Todos aqueles que fixeron uso do seu dereitos de acudir á antedita
folga, viron rebaixada a súa nómina, na que se lles descontou esa xornada de traballo.
O 19 de xullo os traballadores fixeron uso do seu dereito ao paro e estiveron unha hora
concentrados nas portas do concello. O Sr. Parajó pregunta que traballadores do
concello comunicaron á alcaldía que a esa hora abadonarían o seu posto de traballo.

O Sr. alcalde resposta que non entende a pregunta nin o rogo.

O Sr. Parajó reitera a pregunta.

O Sr. alcalde resposta que ningún e que non tiñan obriga, engadindo que teñen media
hora de café e que se queren empregalo en facer un paro puntual, poden facelo.

O Sr. Parajó pregunta que ocurre se estiveron unha hora.
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O Sr. alcalde resposta que empregarían o tempo do café doutros días.

O Sr. Parajó pregunta porque no mes de marzo se mandou a circular.

O Sr. alcalde di que foi para contabilizar ás persoas que faltaron ao traballo para
detraelo da nómina.

O Sr. Parajó di que entón na folga xeral perden ese día, pero nestas folgas non.

O Sr. alcalde di que, de momento, non.

O Sr. Parajó pregunta se dende a alcaldía se comunicou aos distintos departamentos a
obrigatoriedade dos servizos mínimos.

O Sr. alcalde resposta que se fixo unha circular sobre os serizos mínimos.

O Sr. Parajó di que varios veciños acudiron a algún departamento e que non había
traballadores que os puideran atender.

O Sr. alcalde sinala que o servizo de atención ao publico estaba garantido coa apertura
do rexistro xeral, sen que teña que existir persoal en todos os departamentos.

Pregunta o Sr. Parajó se na nómina do mes de xullo se descontou aos traballadores o
tema da folga.

O Sr. alcalde resposta que sí, ao igual que aos cargos políticos que acudiron á folga.

O Sr. Sisto salienta que se están confundindo e que en xullo non existiu folga xeral.

O Sr. Parajó di que a lei di que teñen que existir uns servizos mínimos e que non se
respetaron.
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O Sr. alcalde di que xa dou as explicacións correspondentes e que respeta a opinión do
Sr. Parajó pero non a comparte.

O Sr. Parajó di que o Sr. alcalde non comparte nada.

O Sr. alcalde sinala que os servizos mínimos se garanten con rexistro e con servizos
de emerxencia.

O Sr. Parajó salienta que eses non son os servizos mínimos senón que son os do Sr.
alcalde e que este ten que cumprir a lei.

O Sr. Parajó solicita que conste en acta o tema que se esta a tratar tal e como o
plantexou.

4.- O Sr. Parajó refírese ás beiravías da Casalonga, por diante da farmacia, e di que
están levantadas, engadindo que é a terceira vez que o dí.

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas:

5.- A Sra. Lemus di que, como o Sr. Parajó, cree que determinados datos se deben de
dar por escrito.

6.- Di a Sra. Lemus que dende fai meses non recibe as actas de Xunta de goberno
Local.

7.- Pregunta a Sra. Lemus como está o tema da piscina, porque se supón que o prazo
de finalización era o 17 de xullo.

O Sr. Sisto explica que estase retrasando porque a Deputación pediu algunha
aclaración sobre o reformada que se solicitou, e a funcionaria que leva o tema está de
vacacións ata o martes.
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O Sr. alcalde sinala que en canto ao modificaco existe un retraso, o que non provoca
un retraso na obras, que van a bo rítmo, existindo un retraso importante do pago das
certificacións por parte da Deputación, por un importe que ascende aa preto de
300.000 €. Salienta o Sr. alcalde que se están facendo xestións para que nos vindeiros
días se poidan abonar, porque non están afectadas polo monificado. O Sr. alcalde di
que, segundo a empresa, en agosto pode estar rematada a obra.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG.
O portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que vai a formular dous rogos:

1.- Solicita o Sr. Fernández que o goberno municipal se lle solicite á Xunta que
acometa actuacións sobre viais fundamentais, como é o pintado de pasó de peóns na
AC 841.

O Sr. alcalde explica que hoxe os están pintando.

2.- Di o Sr. Fernández que lle gostaría manifestar o descontento dos veciños/as de
Vilar en relación á limpeza das cunetas e espazos públicos desa zona.

O Sr. alcalde di que se recolle a petición.

O concelleiro D. Xurxo Francos Liñares explica que en Teo e Bahamonde empezan
para a semana os desbroces das cunetas, aclarando que en canto aos espazos
públicos este ano non se puido atallar a tempo como noutros anos, pero antes do 15 xa
se abordará o tema.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.
Os/as concelleiros/as do PP formulan os seguintes rogos e preguntas:
1.- O concelleiro do PP, Sr. Pallas, pide que se faga unha petición á Xunta de Galicia
en relación á beiravía fronte á Caixa de aforros. Opina que se debería facer un metro
máis de beiravía polo outro lado.
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O Sr. alcalde resposta que se estudiará a proposta.

2.- O Sr. Pallas pregunta se se recibiron ou se van a recibir 309.000 € da Deputación.

O Sr. alcalde explica que segundo a Deputación existe un plan de emerxencia anticrise
no que parece que a Teo lle corresponden 309.000 € que se teñen que destinar a gasto
corrente, subministro e pequenos investimentos. Aclara o Sr. alcalde que se ten que
someter a Pleno.

O Sr. Pallas pregunta se se sabe algo do destino.

O Sr. alcalde resposta que o decidirá o conxunto da Corporación.

3.- Di o Sr. Pallas que se falou do pintado na plaza dos Tilos e o Sr. Sisto dixo que se
pintaría cando se pintara o novo aparcamento, e que segue así.

O Sr. Sisto di que entendeu que se estaba referindo á praza de arriba, á do aparcadeiro
grande, engadindo que el se refería á praza que está dende a farmacia, subindo ás
escaleiras.

O Sr. Pallas di que non era esa.

4.- O Sr. Pallas refírese á beiravía da rúa castiñeira e sinala que vai a chegar setembro
e os rapaces non van a poder pasar por ela.

O Sr. alcalde di que recollen a petición, engadindo que o plan de cooperación que se
destinaba a iso se eliminou pola Xunta.

O Sr. Pallas dille ao Sr. alcalde que utilice os 309.000 €.

O Sr. alcalde reitera que fai falla unha aprobación plenaria e que non hai pleno ata
setembro.
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O Sr. Pallas dille ao Sr. alcalde que quite os cartos de onde queira.

O Sr. alcalde dille ao Sr. Pallas que espera que eso mesmo llo diga aos responsables
do PP.

O Sr. Sisto sinala que para incautar un aval hai que ter todos os pronunciamentos
xurídicos favorables.

O Sr. Pallas di que se meta ao arquitecto no Xulgado.

O Sr. Sisto resposta que iso non solventa o problema.

O Sr. alcalde lembra que os fondos eran finalistas e que se non se xustificaban se
perdían.

O Sr. Pallas di que insiste no tema porque por aí pasan docenas de nenos e pais.

5.- Pregunta o Sr. Pallas se se segue no refuxio de animais.

O Sr. alcalde resposta que sí e que recentemente se acaban de abonar as cuotas
pendentes do 2011. O Sr. alcalde refírese á problemática do tema, ao seu elevado
custe e aclara que iso pese a que en Teo se habilitou un servizo de recollida propia, a
través de Proteccion civil, servizo que outros concellos teñen que contratar.

6.- O Sr. Pallas interésase pola farola da rúa Ameneiro e pregunta quen foi e se foi un
camión.

O Sr. Sisto resposta que non o sabe.

Intervén o Sr. Francos e di que se está investigando, porque parece que un veciño o
viu, pero está de vacacións, engadindo que dende a empresa se di que está estable e
que non ten problema de caída, máis alá dunha cuestión estética.
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7.- O Sr. Pallas di que en Cacheiras, en Guldrís, hai a fonte que romperon. Pregunta o
Sr. Pallas se se atopou ao infractor.

O Sr. Sisto resposta que non.

Sendo as vinte e dúas horas e vinte e dous minutos sae do Salón de Plenos a
concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez González.

O Sr. Sisto salienta que hai testemuñas veciñais que falan dunha cousa, pero non
teñen número de matrícua, polo que hai sospeitas, pero falla información.

8.- O Sr. Pallas refírese á piscina de Luou e di que hai que pedirlle aos socorristas que
sexan máis rigurosos co regulamento, porque hai xente que se tira “en bomba” e iso
supón un perigo para os demais.

O Sr. alcalde sinala que o Sr. Rey falará cos responsables.

9.- O Sr. Pallas sinala que no parque da piscina hai que cambiar o tobogán porque está
perigoso.
Sendo as vinte e dúas horas e vinte e catro minutos entre no Salón de Plenos a
concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez González.

10.- O Sr. Pallas explica que se pregunta polo tema da policía local é porque o Sr.
alcalde é membro da Xunta Local de Seguridade e substitúe ao Subdelegado do
goberno.

O Sr. alcalde aclara que sempre asistiu o Subdelegado.

O Sr. Pallas refírese ao Real Decreto 1087/10, polo que se aproba o Regulamento das
Xuntas Locais de seguridade, e refírese ás competencias da Xunta Local, como a de
elaborar o Plan Local de Seguridade, que recollerá as formas e procedementos de
colaboración entre as Forzas e Corpos de Seguridade implicados, no ámbito respectivo
de cada un, propor as prioridades de actuación, as accións conxuntas e as campañas
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de prevención que contribúan á mellora da seguridade cidadá e arbitrar fórmulas que
garantan o intercambio fluído de toda a información que puidera ser relevante para a
seguridade cidadá.

Sendo as vinte e dúas horas e vinte e cinco minutos sae do Salón de Plenos a
concelleira do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.

O Sr. Pallas di que os nomes dos bares apareceron nos medios de comunicación, polo
que non se pode falar de protección de datos. O Sr. Pallas pregunta por qué non se
tratou este tema, tendo en conta a competencia da Xunta Local.

O Sr. alcalde resposta que descoñece cal foi o motivo polo que non se tratou,
engadindo que a Garda Civil entende que non é un tema susceptible de ser tratado
nese marco e que forma parte da súa propia inicativa como Corpo e que así llo fixo
saber o responsable do posto de Milladoiro, ante as críticas do concello á súa
actuación.

O Sr. Pallas sinala que a lei marca as funcións da Xunta Local de Seguridade.

O Sr. alcalde sinala que entre as competencias da Garda Civil enténdese tamén a de
saúde pública, e consideraron que a campaña formaba parte dunha iniciativa propia
que desenvolvían de forma unilateral. O Sr. alcalde explica que dende o concello
discreparon amistosamente desa posición, pero se atoparon con feitos consumados, ao
non ter coñemento das actuacións.

O Sr. Pallas pregúntalle ao Sr. alcalde se nin a policía nin el tiñan coñecemento do
tema.

O Sr. alcalde resposta que el non.

O Sr. Pallas di que se en Teo hai un policía en comisión de servizos xustamente para
coordinar a información cos outros corpos de seguridade e se esa persoa non está
enterado e non informa ao Sr. alcalde é todavía peor.
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Sendo as vinte e dúas horas e vinte e oito minutos entra no Salón de Plenos a
concelleira do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.

O Sr. alcalde salienta que os membros da policía local non participaron nestas accións
coa hostelería.

O Sr. Pallas di que hai unha persoa contratada para coordinar a información coas
forzas e corpos de seguridade do Estado e pregunta que para que está.

O Sr. alcalde reitera que a Garda Civil entendía que era unha acción súa.

O Sr. Pallas di que hai cousas que lle sorprenden, engadindo que o Sr. alcalde fixo
repartir uns panfletos polos membros de Protección civil.

O Sr. alcalde explica que se trataba dunha nota informativa.

O Sr. Pallas opina que eses escritos eran para xustificarse.

O Sr. alcalde resposta que non, senón que vista a campaña preferiron informar para
que a xente adoptara medidas de prevención, antes de iniciar expedientes cunha
sanción de 600 €.

O Sr. Pallas di que o Sr. alcalde considera desproporcionada algunha actuación da
Garda Civil e pregunta se tamén considera desproporcionada algunha actuación que se
fixo nalgún local pola Garda civil e dous policías de Teo, vestidos de paisano, de noite,
nun local de Teo próximo ao concello.

O Sr. alcalde explica que hai operativos, como o de seguridade ou temas de tráfico de
drogas, que son conxuntos e os responsables políticos están informados, engadindo
que non sabe a onde quere chegar o Sr. Pallas.
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O Sr. Sisto explica que seis axentes para ver si un cartel se atopa en galego e en
castelán quizáis sexa excesivo pero ao mellor eses axentes son necesarios para outras
actuacións policiais.

O Sr. alcalde di que cree que o Sr. Pallas está disparando mal.

O Sr. Pallas di que quere saber que fai a Xunta Local de seguridade. O Sr. Pallas
pregunta cantas alegacións se presentaron en relación a esta actividad inspectora no
concello.

O Sr. alcalde resposta que se está no proceso previos de xuntanza cos hosteleiros e de
búsqueda de fórmulas alternativas.

O Sr. Sisto explica que no concello non se presentaron alegacións, entre outras cousas
porque o concello non se dirixiu por escrito e notificando a ningún establecemento. O
Sr. Sisto entende que non existiu unha mala vontade por parte dos hosteleiros e explica
que o 13 de marzo de 2012 publicouse o modelo e a esas alturas xa se levaban máis
do 50 % das denuncias e das inspeccións, polo que parece unha actuación excesiva.

A Sra. Hermida di que as multas lle están chegando aos hosteleiros, pero o órgano
tramitador é a Consellería de Sanidade, non ao concello, polo que se existiron
alegacións foron á Consellería.

O Sr. Sisto reitera que tratándose do tema do tabaco a competencia é da Consellaría,
sendo competencia do concello o dos carteis, pero en canto a estos non houbo aínda
ningunha notificación dende o concello aos afectados.

O Sr. Pallas opina que hai que utilizar a Xunta Local de Seguridade.

O Sr. alcalde sinala que a Xunta Local de Seguridade normalmente reúnese unha vez
ao ano ou para casos extraordinarios e os corpos de seguridade teñen a súa propia
dinámica e a súa propia soberanía á hora de adoptar decisións.
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O Sr. Pallas di que en Ames a policía acompañou á Garda Civil.

O Sr. alcalde explica que houbo unha xuntanza co responsable do posto de Milladoiro,
e lle dixo e defendeu a postura do Sr. Pallas, respostando aquel que ningunha Xunta
local de seguridade ia a limitar a súa actuación.

11.- A concelleira do PP, Sra. Leborán, di que en Penelas, ao pasar a casa de Cebeiro,
existe unha pista á esquerda na que hai maleza que invade a estrada e solicita que se
mire.

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas horas e trinta e cinco
minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente
acta, do que eu, Secretaria, dou fe.

O alcalde

A secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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A C T A 12 / 2012
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO
PLENO MUNICIPAL
- 24 DE SETEMBRO DE 2012 –
Na Casa do Concello, a vinte e catro de setembro de dous mil doce, 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 Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
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 dezasete 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:
1º.- SORTEO DOS MEMBROS DE MESA PARA AS ELECCIÓNS GALEGAS
2012.

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
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Eleccións municipais que se celebrarán o 22 de maio de 2011, obténdose o
seguinte resultado:
DISTRITO: 1º

SECCION: 1ª

MESA: A

MEDIATECA O GRILO-CACHEIRAS
PRESIDENTE: Dª. María de los Ángeles Barreiro Olveira
1º VOCAL: D. José Manuel Castro Bandín
2º VOCAL: Dª. María Pía Barca Ramos
1º SUP. PRESIDENTE: D. Miguel Ángel García Barros
2º SUP. PRESIDENTE: D. José Manuel Cao Durán
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. María Teresa García Montaña
2º SUP. 1º VOCAL: D. Alejandro Guillermo Cores Carneiro
1º SUP. 2º VOCAL: Dª M. del Carmen Cotelo Queijo
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. Marta González Murga

DISTRITO: 1º

SECCION: 1ª

MESA: B

MEDIATECA O GRILO-CACHEIRAS
PRESIDENTE: D. Óscar Vidal Gómez
1º VOCAL: Dª. María Ángel Marín Martinón
2º VOCAL: D. Eduardo Quintela Casal
1º SUP. PRESIDENTE: D. Javier Hernán Pérez Brun
2º SUP. PRESIDENTE: D. Francisco Javier Senra Rodríguez
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Silvia Mera Coello
2º SUP. 1º VOCAL: D. Francisco Javier Morán Santos
1º SUP. 2º VOCAL: Dª María del Carmen Rendo Blanco
2º SUP. 2º VOCAL: D. Ana María Piñeiro Fuentes

DISTRITO: 1º

SECCION: 2ª

MESA: A

ESCOLA DE RECESENDE-VILANOVA
PRESIDENTE: D. Francisco Javier Gómez Feás
1º VOCAL: D. Fernando Mosteiro Vicente
2º VOCAL: Dª. Covadonga Muruais González
1º SUP. PRESIDENTE: D. Manuel Rozados Penelas
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. María García Penas
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Carmen Paulos Dapena
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. María Carmen Romero López
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. Constanza Trinidad Gómez Soto
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. Silvia Mahía Barreiro
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DISTRITO: 1º

SECCION: 2ª

MESA: B

TELECLUB DE CACHEIRAS-CACHEIRAS
PRESIDENTE: Dª. María Pilar Baleato Negreira
1º VOCAL: D. Luis Calzón Bailez
2º VOCAL: Dª. M Aranzazu López Vigo
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Dolores Márquez Barreiro
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Isabel Bernárdez Blanco
1º SUP. 1º VOCAL: D. Jaime Otero Ruíz
2º SUP. 1º VOCAL: Dª Paloma Brea Ledo
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. Josefa Fernández Álvarez
2º SUP. 2º VOCAL: D. José Bugallo Millán

DISTRITO: 1º

SECCION: 3ª

MESA: A

LOCAL ASOCIACION DE VECIÑOS A BAIUCA-SOLLÁNS
PRESIDENTE: Dª. Cristina María Bello Lueiro
1º VOCAL: D. José Caamaño Míguez
2º VOCAL: D. Jorge Gundín López
1º SUP. PRESIDENTE: D. Fco. Javier García Elespe
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Lidia Fernández Hermida
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Paula Franco Ferreira
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. Eva María Filloy Lorenzo
1º SUP. 2º VOCAL: Dª Isabel García Márquez
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. María Ángeles Cutrín Jorge

DISTRITO: 1º

SECCION: 3ª

MESA: B

LOCAL ASOCIACION DE VECIÑOS A BAIUCA-SOLLÁNS
PRESIDENTE: Dª. Palmira María Picón Cruces
1º VOCAL: Dª. María Almudena Ramírez Gray
2º VOCAL: D. Carlos Rafael Torres Fortich
1º SUP. PRESIDENTE: D. Manuel Rodríguez Cortiñas
2º SUP. PRESIDENTE: D. Iñigo María Montesino Semper
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. María José Portela Barreiro
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. Rocío Vilela Villar
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. María Dolores Regueiro Corujo
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. Iria Monroy Méndez
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DISTRITO: 1º

SECCION: 4ª

MESA: A

CEIP DA IGREXA-CALO
PRESIDENTE: Dª. Concepción González Puga
1º VOCAL: Dª. María Dolores Bravo Chaves
2º VOCAL: D. Manuel Ángel Jorge Furelos
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Celia López Díaz
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Sonia María Álvarez Feijoo
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Purificación Cortegoso Calvo
2º SUP. 1º VOCAL: D. José Miguel Aldariz León
1º SUP. 2º VOCAL: D. Valentín Jorge Carbón
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. Iria Becerra Cajuso

DISTRITO: 1º

SECCION: 4ª

MESA: B

CEIP DA IGREXA-CALO
PRESIDENTE: D. Francisco Javier Olivas Sánchez-Vizcaino
1º VOCAL: Dª. Ana María Villar Blanco
2º VOCAL: Dª. Sandra María Rodríguez Castro
1º SUP. PRESIDENTE: D. Gabriel Salgado Sánchez
2º SUP. PRESIDENTE: D. Humberto Manuel Villaverde Rodríguez
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. María Dolores Silva Framil
2º SUP. 1º VOCAL: D. Luis Alberto Vaamonde Alvelo
1º SUP. 2º VOCAL: D. José Carlos Rial Carnota
2º SUP. 2º VOCAL: D. Manuel Antonio Mateo Rodríguez

DISTRITO: 1º

SECCION: 5ª

MESA: A

ESCOLA DE CASALONGA
PRESIDENTE: D. José Ignacio Fernánez Pacios
1º VOCAL: D. Marcos García Mirás
2º VOCAL: Dª. Odilia Jorge Baleirón
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Marina Camiño Margarido
2º SUP. PRESIDENTE: D. Brais Jorge del Río
1º SUP. 1º VOCAL: D. Darío Durán Muñoz
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. María Mercedes Castro García
1º SUP. 2º VOCAL: D. Ricardo Calvo Blanco
2º SUP. 2º VOCAL: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
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DISTRITO: 1º

SECCION: 5ª

MESA: B

ESCOLA DE CASALONGA
PRESIDENTE: D. Alberto Varela López
1º VOCAL: D. Julio Rodríguez Bustelo
2º VOCAL: D. Joaquín López Mato
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Fátima Mirás Calvo
2º SUP. PRESIDENTE: D. Uxio Liste Carro
1º SUP. 1º VOCAL: D. Miguel Ángel Suárez Vidal
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. Beatriz Pardo Jorge
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. Rosa María Liñares Giménez
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. María Leonor Pazos Suárez
DISTRITO: 1º

SECCION: 6ª

MESA: A

CEIP OS TILOS
PRESIDENTE: Dª. Silvia Bellón Parrado
1º VOCAL: D. Juan Fernández Fernández
2º VOCAL: D. Luis Manuel García Bernadal
1º SUP. PRESIDENTE: D. Andrés Baluja Plaza
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Sonia Paz González-Hiltner
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Paloma López Retorta
2º SUP. 1º VOCAL: D. Juan Alberto Domínguez de Asla
1º SUP. 2º VOCAL: D. Pablo Carreira Leis
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. María Luz Linares Díaz
DISTRITO: 1º

SECCION: 6ª

MESA: B

CEIP OS TILOS
PRESIDENTE: D. Antonio Ángel Vara Coomonte
1º VOCAL: D. Pedro Millán Pérez
2º VOCAL: D. Álvaro Martín Rolla Rodríguez
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Adelina Mosquera Salmonte
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Mercedes Vidal Pepín
1º SUP. 1º VOCAL: D. Pablo Vázquez Regueiro
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. Laura Martínez Furelos
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. María Oliva Tourón Vázquez
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. María Alejandra Monteagudo Ramos
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DISTRITO: 1º

SECCION: 7ª

MESA: U

CEIP OS TILOS
PRESIDENTE: D. Alberto José García Santiago
1º VOCAL: Dª. Dominga Moledo Maneiro
2º VOCAL: Dª. María Neira Barral
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Elena Rodríguez Gavela
2º SUP. PRESIDENTE: D. Alberto Marcilla Cancela
1º SUP. 1º VOCAL: D. Ángel Luis Folgoso Castro
2º SUP. 1º VOCAL: D. Manuel Francisco Otero Santiago
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. María Jesús Pardo Sánchez
2º SUP. 2º VOCAL: D. José Luis Álvarez Rodríguez

DISTRITO: 1º

SECCION: 8ª

MESA: U

ESCOLA DE RAXÓ
PRESIDENTE: D. Enrique Golán Pardo
1º VOCAL: D. Diego Gómez Vilariño
2º VOCAL: Dª. Melvi Dorys Cordova García
1º SUP. PRESIDENTE: D. José Luis Rosende Domínguez
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Xoana Pintos Barral
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Andrea Irimia Nores
2º SUP. 1º VOCAL: D. César José Cabado Chorén
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. Ana Isabel Peino Álvarez
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. Ángeles Mato Insua

DISTRITO: 2º

SECCION: 1ª

MESA: A

ESCOLA DE LAMPAI
PRESIDENTE: D. Florentino Antonio Grandoso Caballero
1º VOCAL: Dª. Eva Bello Cajaraville
2º VOCAL: Dª. M Isabel Rivera Torres
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. María Vidal Botana
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Inés Carro Mosquera
1º SUP. 1º VOCAL: D. Luis Manuel Barreiro custodio
2º SUP. 1º VOCAL: D. Manuel Fernando Grandoso Caballero
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. María Jesús Castelao Botana
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. María Teresa Constenla Iglesias
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DISTRITO: 2º

SECCION: 1ª

MESA: B

TELECLUB DE LUOU
PRESIDENTE: D. Josefa Cibeira González
1º VOCAL: Dª. Patricia Ruso Paz
2º VOCAL: Dª. Isabel Jiménez Martín
1º SUP. PRESIDENTE: D. Ramón Mirás Pazos
2º SUP. PRESIDENTE: D. José Ricardo Ventosa Sixto
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Belén Pascual Rodríguez
2º SUP. 1º VOCAL: D. Alberto Grobas Gallego
1º SUP. 2º VOCAL: D. David Tallón Carbia
2º SUP. 2º VOCAL: D. Jesús Bustelo Ruibal

DISTRITO: 2º

SECCION: 2ª

MESA: A

CASA COMUN DE RARIS
PRESIDENTE: D. José Ramón Blanco Francisco
1º VOCAL: D. Óscar Carreira Duro
2º VOCAL: D. Mario Montes Vaamonde
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Silvia García Caldelas
2º SUP. PRESIDENTE: D. Manuel Pérez Calvelo
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Inés Pardo Ponte
2º SUP. 1º VOCAL: D. Miguel Quintela Alonso
1º SUP. 2º VOCAL: D. Manuel Blanco Oliveira
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. María José Barros Buela

DISTRITO: 2º

SECCION: 2ª

MESA: B

ESCOLA DE REIS
PRESIDENTE: D. José Santiago Bouzas Louzao
1º VOCAL: D. Iván García Carreira
2º VOCAL: Dª. María Jesús García Rego
1º SUP. PRESIDENTE: D. Antonio Miguel Dios Montoto
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. Ana María Souto Fuentes
1º SUP. 1º VOCAL: D. David Pedreira Mata
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. María de los Ángeles López González
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. Carmen Mabel Cacheiro Cerdeira
2º SUP. 2º VOCAL: D. Alfonso Vicente Carballo
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DISTRITO: 3º

SECCION: 1ª

MESA: U

CENTRO SOCIOCULTURAL DE TEO
PRESIDENTE: D. Felipe Corbelle Carou
1º VOCAL: D. Óscar Miranda Mera
2º VOCAL: Dª. Silvia Iglesias Villar
1º SUP. PRESIDENTE: Dª. Margarita María Isab Burguera González
2º SUP. PRESIDENTE: Dª. María del Carmen Andújar Lameiro
1º SUP. 1º VOCAL: Dª. Patricia Balado García
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. Olga Gallego Leal
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. Lucía Rivadulla Salgueiro
2º SUP. 2º VOCAL: Dª. Nieves Barros Pena

DISTRITO: 3º

SECCION: 2ª

MESA: A

CASA COMUN DE OZA
PRESIDENTE: D. José Ángel Cortiñas Pazo
1º VOCAL: D. Juan Manuel Guerra Bouzas
2º VOCAL: D. José Luis Escrich Álvarez
1º SUP. PRESIDENTE: D. Gaspar Araujo López
2º SUP. PRESIDENTE: D. Antonio Mourelos Vázquez
1º SUP. 1º VOCAL: D. Álvaro Tarela Dobarro
2º SUP. 1º VOCAL: Dª. Leticia García Agrasar
1º SUP. 2º VOCAL: D. Víctor Amaro Rey
2º SUP. 2º VOCAL: D. José Luis Iglesias Fernández

DISTRITO: 3º

SECCION: 2ª

MESA: B

CENTRO SOCIOCULTURAL DA RAMALLOSA
PRESIDENTE: D. Antonio Diéguez Rodríguez
1º VOCAL: Dª. Ana María Seijas Freire
2º VOCAL: Dª. M Begoña Tajes Castro
1º SUP. PRESIDENTE: D. Samuel Fernando Fernández Moraña
2º SUP. PRESIDENTE: D. Juan Sebastián Lareo Sánchez
1º SUP. 1º VOCAL: D. Juan Carlos Álvarez Villar
2º SUP. 1º VOCAL: D. Manuel Bello Lueiro
1º SUP. 2º VOCAL: Dª. M Jesús Ferro Cebreiro
2º SUP. 2º VOCAL: D. Luis domingo Fernández Vázquez
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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
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 dezasete 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 13/2012
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 27 SETEMBRO DE 2012 –

Na Casa do Concello, a vinte e sete de setembro de dous mil doce, 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 Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
D. Florencio Manuel Parajó Liñares

Secretaria xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
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Interventora:
D.ª Mónica I. Lado Varela

ORDE DO DÍA:
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 26 DE XULLO DE 2012.
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 500/12 Á 673).
3.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DO CUMPRIMENTO
DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS 2º TRIMESTRE 2012.
4.- PROPOSTA DA ALCADÍA DE TOMA DE COÑECEMENTO DA RENUNCIA DE D.
ELOY GESTO BEIROA COMO CONCELLEIRO DA CORPORACIÓN LOCAL DE
TEO.
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCADÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL
DO CONCELLO DE TEO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2011.
6.- DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

DE

MODIFICACIÓN

DO

REGULAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE TEO.
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN “DTC 94:
UNHA DEPUTACIÓN PARA TODOS OS CONCELLOS”.
8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS FESTIVOS
LOCAIS DE TEO PARA O ANO 2013.
9.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO (PSdeG-PSOE) SOBRE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE TEO.
10.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA IMPEDIR A
PERDA DE PODER ADQUISITIVO DAS EMPREGADAS E EMPREGADOS
PÚBLICOS AFECTADOS POLO DECRETO 20/2012.
11.- DITAME

DA

MOCIÓN

DO

GRUPO

MUNICIPAL

DO

BNG

PARA

A

IMPUGNACIÓN DO REAL DECRETO-LEI 24/2012 QUE LEGALIZA A FRAUDE DAS
PARTICIPACIÓNS PREFERENTES.
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12.- MOCIÓNS.
13.- 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 DA ACTA DA SESIÓN DO 26 DE XULLO DE 2012.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 26/07/12.

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

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 500/12 Á 673).
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 20 de xullo ata o 21 de
setembro de 2012, que comprenden os números 500 ao 673, 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.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DO CUMPRIMENTO
DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS 2º TRIMESTRE 2012.
O Sr. alcalde da conta do informe de Tesouraría e Intervención, de 28/08/2012, sobre o
cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no segundo trimestre de
2012, indicando que está a disposición de todos os membros da Corporación para a
súa consulta se así o desexan.
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O Pleno da Corporación dase por enterado.

4.- PROPOSTA DA ALCADÍA DE TOMA DE COÑECEMENTO DA RENUNCIA DE D.
ELOY GESTO BEIROA COMO CONCELLEIRO DA CORPORACIÓN LOCAL DE
TEO.
O Sr. alcalde explica que o concelleiro do PP, Sr. Gesto, comunicou que por motivos
persoais se incorporaría tarde á sesión plenaria que se está a celebrar, polo que, por
deferencia hacia él, este punto cuarto da orde do día, relativo a súa renuncia como
concelleiro, será tratado no momento en que chegue este concelleiro.

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCADÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL
DO CONCELLO DE TEO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2011.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 03/09/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 24/09/2012.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente da Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio
2011, 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 27/06/2012.
Tendo en conta que a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2011 estivo exposta ao
público durante quince días hábiles, mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da
Provincia (BOP) nº 129, de data 09/07/2012, 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, segundo consta no informe emitido polos
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servizos xerais.
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
2011.
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”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que cando chega o momento de aprobar ou denegar a conta, sempre xurden os
mesmos problemas que el observa e que son bastante claros. Opina que cando se fan
os orzamentos e despois a conta xeral se descubren todas as “trampas” que se fan
para cadrar as contas. Sinala que se advirte que os dereitos recoñecidos netos son
menores ás obrigas recoñecidas netas. O orzamento presenta, nos seus estado
iniciais, un superávit de 3.642.000 €, por imperativo legal, motivado polo remanente
negativo de tesourería do exercicio anterior. Di o Sr. Parajó que o feito de aprobar o
orzamento con superávit non é unha cuestión meramente estética, senón que se trata
dunha medida encamiñada a reducir o déficit do remanente. Por este motivo, as
previsións teñen que responder á realidade. Considera que o feito de que os dereitos
liquidados sexan inferiores ás previsións en máis de 6.600.000 €, xa que os dereitos
recoñecidos no capítulo 9 nin figuran nas previsións iniciais nin definitivas do
orzamento, indica que ese superávit inicial só é unha operación de maquillaxe no
momento de aprobación dos orzamentos, pero ao que non se lle fai caso. Salienta o Sr.
Parajó que as medidas para reducir o déficit teñen que conducir as un estado de
liquidación no que os ingresos recoñecidos sexan maiores que as obriga recoñecidas.
Porén, na

liquidación do exercicio 2011 obsérvase o contrario, máis obrigas que

dereitos. Salienta o Sr. Parajó que segue sen cumprirse o principio de estabilidade
orzamentaria, cun importe negativo duns 685.000 €, o que significa que se incrementou
a situación de desequilibrio orzamentario con respecto ao ano 2010. Di o Sr. Parajo
que isto ven a demostrar que os orzamentos estaban feitos a machada e cando se ve o
resultado coa conta xeral descúbrense os problemas que van xurdindo. Remata o Sr.
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Parajó sinalando que isto vense facendo todos os anos e que é hora de tomar medidas
ao respecto, senón sempre xurden problemas ao facer os orzamentos.

Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que outro ano máis se gastou
máis do que se ingresou. Explica que en novembro se fixo unha operación de crédito
de 578.000 €, co cal o desfase sería moito maior. O aforro neto negativo é de 572.000
€, incrementouse a débeda, e o remanente líquido é de tres millons e pico de euros,
mesmas cifras que deixou o alcalde anterior. Di a Sra. Lemus que dende o equipo de
goberno lle falaran de que non hai cartos doutras Administracións Públicas, de que
diminuiron os ingresos fiscais, etc, engadindo que isto non é unha sorpresa do 2011 nin
do 2008. Explica que no primeiro mandato, baixouse o endebedamento, pero se
esqueceron

do

remanente

líquido

de

tesourería

e

agora

incrementouse

o

endebedamento e mantense o remante líquido de tesourería negativo. Salienta a Sra.
Lemus que dende o ano 2007 incrementouse a presión fiscal un 42%. Refírese á venda
de fincas e lembra que en novembro do 2011 se falaba, tratándose da venda das
parcelas dos verxeis, de que se trataba de “ingresos que non se van a perder e que
van a ser viabilizados”, engadindo a Sra. Lemus que non sabe cando, porque xa se
leva varios anos intentando vendelas e non se venden. Di a concelleira do grupo mixto
que neste ano se preveían 500.000 € en nichos e se levan 20.000 €, polo que se
seguen calculando mal os ingresos. So se recauda un 65 % do orzamentado e o gasto
execútase nun 85%. Salienta que o gasto de persoal eran dun 20 % e agora ascende a
un 35 %, detraéndose do investimento. Refírese a Sra. Lemus ao DTC e di que máis do
50 % se adica a pagar facturas de alumeado, e que se os únicos cartos que hai para
investimento son os que mandan outras Administracións, e se adican a pagar facturas,
non ten moito sentido.

A Sra. Lemus di que non ve grandes diferenzas dos servizos de Teo en relación cos da
Comarca. Pide que non se gaste máis do que se ten e que se controle o gasto. Salienta
a Sra. Lemus que todos os anos é o mesmo, estando o concello cada vez máis
endebedado e cada vez hai un remanente líquido para gastos xerias máis difícil de
atacar. Pide a Sra. Lemus pide que se cumpra a lei de contratos habida conta dos
reparos de intervención no Teo madruga, nos equipos informáticos, na asesoría
xurídica, etc, e pide que se controle o gasto e se respete a normativa contractual,
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porque haberá que procurar que cando o actual equipo de goberno deixe o goberno
non digan que deixan o concello en tan malas condicións como o seu antecesor.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que a conta xeral é o resultado dun
orzamento prorrogado, salientando que o remanente negativo de tesourería é moi
elevado. Di o Sr. Fernández que o remanente de tesoureía da conta xeral do 2012
vaise ver reducido polos tres créditos e que a débeda viva incrementouse, estando
agora en tres millóns de euros. Remata o Sr. Fernández solicitando que se siga
avanzando co plan de saneamento, que se minore o remanente de tesourería e que se
procure non seguir ampliando a débeda viva do concello.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiros do seu
grupo, D. José Vázquez Pallas.

O Sr. Pallas sinala que moitas das cousas que se dixeron él tamén as tiña apuntadas.
Refírese aos reparos de intervención e sinala que entende que non son irregularidades
,que non supoñen ningún tipo de prevaración, e que en ocasións resulta difícil e pouco
axil axustarse estrictamente á legalidade, engadindo que en todo caso sería bo que o
equipo de goberno lembara a utilización que eles facían dos reparos cando estaban na
oposición. Tratándose do resultado orzamentario, sinala o Sr. Pallas que se minorou,
pero que é falso, poque é consecuencia do incremento da débeda. En canto ao
remanente de teourería sinala que se pasou de 3.231.000 € no 2008 a 3. 098.000 € no
2011, mellorándose en 133.000 €, pero que é pola operación de crédito, polo que se
non se formalizara a mesma o remanente de tesourería seguiría igual.

O Sr. alcalde sinala que a conta xeral está como está, cumpre os requisitos e hai que
tramitala. Sinala que a partir de aí comezan as interpretacións políticas, que son
independentes de se a conta está ben tramitada para remitila ao Consello de Contas.
Di o Sr. alcalde que estaba pensando cal sería o debate da conta xeral do 2012,
porque é unha cuestión de sintomatoloxía do enfermo. Sinala que existe unha
sintomatoloxía sobre o volume de endebedamento, o remanente de tesourería
negativo e o resultado orzamentario, podéndose facer unha interpretación ao respecto,
porén todos son parámetros sobre a saúde económica do concello. Se no 2012 saira
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que minorou o remanente de tesourería, cabería preguntarse se iso significaría que
mellora a saúde económica do concello e se se dirá que a xestión é boa, engadindo
que probablemente non. Explica o Sr. alcalde que agora incrementouse o volume do
endebedamento e iso mellora o remanente de tesourería. Salienta que prefiren ter
endebedamento e manter o nivel de prestación de servizos. Sinala que existe unha
política económica nun contexto moi fastidiado, que afecta ás autonomías e ao Estado,
e que hai unha posición ao entender que existe marxe para manter o volume de
endebedamento para manter a prestación de servizos. Salienta o Sr. alcalde que,
tratándose da presión fiscal, no ano 2007 non existía, e aínda así agora é máis baixa
que outros concellos da contorna. Explica que a conta é o que é, engadindo que non
vai a entrar no fondo e que os resultados do 2012 serán mellores, e tamén naquel
momento haberá que aprobala e remitila, esperando que ese día, tamén se diga iso. O
Sr. alcalde di que asume os reparos, e as consecuencias, e que se está entrando
nunha cuestión que son os reparos de contratos menores. Lembra que cando chegaron
existían contratos que superaban o menor e que se atopaban sen regularizar, existindo
vontade do equipo de goberno para proceder a súa regularización, algo que non só
depende da vontade política, senón tamén da carga de traballo e dos medios persoais
dos que se dispoñen. Recoñece o Sr. alcalde, tratándose de Teo madruga, que hai que
regularizalo, engadindo que se trata dun contrato menor e que hai que ir priorizando e
regularizando, tendo en conta a disponiblidade de persoal e o volume de traballo.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que cada vez que escoita ao Sr. alcalde pensa que está noutra galaxia e que ademais
son parvos, porque o concello de Teo o leva coma o Titanic, ao desastre. Opina o Sr.
Parajó que o Sr. alcalde non quere escoitar o que lle di ao oposición e que ten que
recoñecer que a súa xestión é nefasta. Salienta que o Sr. alcalde segue botándolle a
culpa aos de antes, aos que estaban fai cinco anos, engadindo que iso non pode ser.
Opina o Sr. Parajó que hai que facer as cousas ben feitas, engadindo que vai a resultar
que como os contratos son pequenos, non pasa nada, resultando melllor gastar os
cartos en calquera outra cousa como traer a Chévere, traer o outro, non habendo
moitas cousas, como o saneamento, o feito de que os nenos non teñen unha parada de
autobus e teñen que ir dous quilómetros a pe, e isto ao Sr. alcalde non lle importa, xa
que todo lle parece cor de rosa. O Sr. Parajó pídelle ao Sr. alcade que sexa sensato,
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engadindo que cree que o é cando quere, e que non utilice a demagoxia. Opina que
non todo o que fai o equipo de goberno é correcto, como tampouco o son todos os
estudos que o Sr. alcalde di que fai así como que manexa mellor o concello que antes.
O Sr. Parajó pregúntalle ao Sr. alcalde cal foi a obra importante nova que conseguiu,
engadindo que cando un non pode conseguilas, o que ten que facer é dimitir. Remata o
Sr. Parajó a súa intervención sinalando que non se fixo nada pese á cantidade de
cartos recibidos e sinala que hai que ser serios e analizar as cousas como é debido.

Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que descoñece cando quere o Sr.
alcalde que se discuta sobre estos temas, porque so hai dous momentos, cos
orzamentos e coa aprobación da conta xeral. Salienta que máis que discutir sobre a
forma, que ninguén a discute, o que se discute é o fondo, e o fondo é, máis alás dos
servizos inexistentes, que ano tras ano se recollen cifras que non se cumpren, como
ocorrre co cemiterio e coa venda das parcelas. Explica a Sra. Lemus que non se
ingresa e sí se gasta o que implica un incremento do remanente líquido. Pide a Sra.
Lemus que non se diga o de “regularizar os contratos”, aínda que se trate dun contrato
menor, de 3.000 €, porque o fixo o equipo de goberno no ano 2009, e cando o dí
parece que xa viña de antes. Sinala que o Sr. alcalde fala de contratos menores e o Sr.
Pallas da flexibilidade coa normativa contractual, salientando que non hai que ser
flexible coa normativa. Explica a Sra. Lemus que dende outubro de 2009 non se fixo
ningún contrato e que cando dende intervención se di, ata cinco veces, que hai que
regularizalo, haberá que facelo. Opina a Sra. Lemus que a normativa hai que cumplila,
se trate de contratos menores ou non, porque o concello é unha Administración non un
chiringuito. Sinala a Sra. Lemus que o Sr. alcalde di que o ano que ven irá mellor a
cousa e que ela espera que así sexa e explica que o endebedamento en sí non é un
problema, senón que o problema é non poder pagar ese endebedamento, e de aí un
aforro negativo de 578.000 €, sen a última operación. A Sra. Lemus di que espera que
se pensen mellor as cousas e que cando se fagan as previsións de investimento se
fagan un pouco mellor, tendo en conta que se hai un posicionamento de esquerdas, hai
qe ter un posicionamento contrario a outras políticas restrictivas nos gastos. Di a Sra.
Lemus que máis alá de manter o que hai, haberá que ser máis ambiciosos e se se
endeuda ao concello que sexa, non para pagar facturas do alumeado, senón porque se
prestan servizos axeitados a un concello de vinte mil habitantes.
-9-

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que cando se falou do plan de axuste,
o Sr. alcalde falaba de que era un plan obrigado polo Estado, e agora o Sr. alcalde fala
da política económica do concello, e se o Sr. alcalde fala de reducir o remanente por
parte da política económica do concello e previamente di que non quedaba outra que o
plan de axuste, non entende que é iso da política económica do concello.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, quen sinala, por alusións, que el na súa
primeira intervención o que dixo é que os reparos de intervención non supoñían ningún
tipo de prevaricación, ou actuación ilegal. Dirixíndose á Sra. Lemus dille que se
gobernara vería que é dificil en ocasións axustarse estrictamente á legalidade. Lembra
o Sr. Pallas que o Sr. alcalde cando estaba na oposición e eles gobernaban, os
acusaba de delincuentes, cando había reparos. Sinala que vai a recoller unhas
palabras ditas polo Sr. Parajó, que acaba de comprobar, en canto a que hai unha
previsión de dereitos liquidados inferior a seis millósn de euros, sendo iso unha
maquillaxe que se fixo, e que agora cando se mande ao Consello de Contas cabe
esperar que este o mire con detenemento.

O Sr. alcalde di que pode asegura que non existe indicación política na conta, porque
se trata dun documento técnico, sendo diferente que políticamente se quiten
conclusións. Di o Sr. alcalde que descoñece se existe ou non existe maquillaxe, pero
que en todo caso non sería del, engadindo que dubida moito que iso acontecera
porque existe un rigor no traballo feito. Aclara que non vai a entrar en debate en
relación con cuestións que dixo o Sr. Parajó e que nada teñen que ver coa conta xeral.
Tratándose da Sra. Lemus di que respeta absolutamente a decisión de posicionarse
políticamente sobre un documento e extraer conclusións políticas, porque lle parece
positivo, engadindo que non dixo que iso non se podía facer que o que dixo é que
existía unha interpretación dunha sintomatoloxía e que noutros momentos espera que
cambie esa interpretación en función dos datos e cifras que vaian chegando. Salienta
que en ningún momento achacou á herdanza recibida a regularización dos contratos,
porque son do 2009. Aclara o Sr. alcalde que cando fala de política económica non fala
dun plan de axuste senón que fala de responsabilidade na presión fiscal, de control do
gasto, da decisión de incrementar o endebedamento para manter os servizos, etc.
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Remata o Sr. alcalde sinalando que cabe agardar que o Consello de Contas faga a súa
labor de fiscalización.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
nove votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos e 2 BNG) e sete votos en
contra (5 PP e 2 grupo mixto), acorda:
Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio
2011.
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.

Neste momento o Sr. alcalde invita ao Sr. Gesto, sentado no público, a incorporarse á
sesión plenaria que se está a celebrar.

4.- PROPOSTA DA ALCADÍA DE TOMA DE COÑECEMENTO DA RENUNCIA DE D.
ELOY GESTO BEIROA COMO CONCELLEIRO DA CORPORACIÓN LOCAL DE
TEO.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 12/09/2012, sobre a toma de coñecemento da
renuncia de D. J. Eloy Gesto Beiroa, que se reproduce a continuación.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Asunto: TOMA DE COÑECEMENTO DA RENUNCIA
DE D. ELOY GESTO BEIROA

Visto os escritos presentados polo concelleiro do PP, D. J. Eloy Gesto Beiroa, con data
de 3 de agosto de 2012 (rex. entrada nº 7038), solicitando o cese voluntario como
Concelleiro da Corporación local.
Considerando que segundo o disposto na Instrución de 10 de xullo de 2003, da Xunta
Electoral Central, sobre substitución de cargos representativos locais, cando se
presente escrito de renuncia do cargo de concelleiro, o Pleno da entidade local da que
forme parte tomará coñecemento da mesma, remitindo certificación do acordo
adoptado á Xunta Electoral de Zona, durante o período de mandato da mesmo, en
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orden ás eleccións locais, e á Xunta Electoral Central unha vez concluído o mandato de
aquela, aos efectos de proceder á substitución, conforme ao disposto na Lei orgánica
de Réxime Electoral Xeral.
En virtude do exposto e considerando o establecido na instrución citada e na Lei
Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, de Réxime Electoral Xeral, proponse ao Pleno a
adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Tomar coñecemento da renuncia presentada con data de 3 de agosto de
2012 (rex. entrada nº 7038).
Segundo.- De conformidade co previsto na normativa aplicable, dar traslado do
presente acordo á Xunta Electoral Central, e indicar que, e a xuizo da Corporación,
corresponde cubrir a vacante a Dª Nélida Rey Tato.
Teo, 12 de setembro de 2012
O Alcalde-Presidente
Martiño Noriega Sánchez”.

O Sr. alcalde sinala que, en nome da Corporación, quere agradecerlle ao Sr. Gesto o
traballo feito máis alá de discrepancias políticas, a vontade de colaboración e as
aportacións feitas, desexándolle o mellor no ámbito persoal, familiar e laboral.
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que sinte a marcha do Sr. Gesto, engadindo que él coñece os motivos e que é lóxica a
súa decisión porque él é un emprendedor e como tal ten que traballar duramente.
Remata o Sr. Parajó desexándolle ao Sr. Gesto que lle vai ben en todo menos na
política.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que tanto dende o PSOE como
persoalmente foi un pracer traballar co Sr. Gesto, engadindo que moitas veces poden
existir discrepancias pero no ámbito da relación persoal é diferente e nunca houbo
problemas. A Sra. Lemus deséxalle ao Sr. Gesto que lle vaia todo ben, tamén na
política, porque polo menos dialoga, a diferenza doutros, esperando que a próxima
concelleira sexa tan traballadora como o Sr. Gesto.
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O portavoz do BNG, Sr. Fernández, sinala que hoxe non é o momento de falar das
discrepancias, engadindo que foi moi interesante traballar co Sr. Gesto, como
interesantes foron as súas intervencións, algunhas bastante tensas. O Sr. Fernández
dille ao Sr. Gesto que dende o BNG, e persoalmente tanto el como a Sra. Diéguez, lle
desexan o mellor en todos os ámbitos. Remata o Sr. Fernández sinalando que lles
preocupa un pouco que realmente sexan as razóns as que aduciu o Sr. Gesto para
irse, que sexan esas, é dicir, que non existan outras razóns, porque realmente o Sr.
Gesto era aire fresco para o PP de Teo.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen lle agradece ao Sr. Gesto o traballo feito
desinteresadamente.

O Sr. Gesto agradece aos concelleiros as súas verbas. Di que especialmente lle quere
dar as grazas a unha persoa, o Sr. Guerra, engadindo que a lealdade pode ser
entendida de moitas formas. Explica o Sr. Gesto que chegou da man de José Manuel
Guerra e se vai da man de José Manuel Guerra. Opina que a xente descoñece a labor
que supón ser concelleiro da oposición. Di que, aínda que lle quede mal sabor de boca,
hai que analizar a parte persoal. Lembra o Sr. Gesto que nun momento determinado o
Sr. Guera lle abriu a porta do PP, pasando moitas horas xuntos, maravillosas, moitos
mítines, moitos momentos. Explica que ser concelleiro implica ter unha dedicación
plena, engadindo que cando chegou, traballou moito, porén agora a situación é
diferente. Salienta que os mais cercanos coñecen os motivos reais, engadindo que a
día de hoxe é un emprendedor, que a situación é difícil, que ten fillos e que hai que
manter á unidade familiar, sen que iso implique que se vaia a desvincular do PP e sen
esquecer que dentro do PP, hai ideas, ideas e ideas. Recoñece o Sr. Gesto que se vai
cunha pena, xa que a día de hoxe existe unha inmadurez social, que lle da lástima,
caendo el incluso en entrar no xogo nalgún momento, cando socialmente hai que aunar
esforzos e traballar por sacar isto adiante, porque lles une máis do que lles separa.
Remata o Sr. Gesto sinalando que ten que ser fiel consigo mesmo e que lle quere
lanzar un guante ao Sr. Guerra sinalando que sempre lles deixou traballar, a diferenza
doutros, tratandose dunha persoa que quere aos veciños. Remata o Sr. Gesto
salientando que viu polo Sr. Guerra e que por el tamén se vai.
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Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo
turno de intervencións.

Rematadas as intervencións, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.- Tomar coñecemento da renuncia presentada con data de 3 de agosto
de 2012 (rex. entrada nº 7038).

Segundo.- De conformidade co previsto na normativa aplicable, dar traslado do
presente

acordo á Xunta Electoral Central, e indicar que, e a xuizo da

Corporación, corresponde cubrir a vacante a Dª Nélida Rey Tato.

A continuaición e antes de entrar no punto seguinte da orde do día, o Sr. Gesto
abandona a sesión plenaria que se está a celebrar.

6.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

DE

MODIFICACIÓN

DO

REGULAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE TEO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e
seguridade cidadá, D. Rafael Sisto Edreira.

O Sr. Sisto da conta da proposta da alcaldía de 19/09/2012 que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de urbanismo,
vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 24/09/12.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
ASUNTO: Modificación do Regulamento do cemiterio municipal de Teo.
Considerando que con data de 24/11/2011 aprobouse inicialmente o Regulamento do
cemiterio municipal de Teo, publicándose o texto íntegro do mesmo no BOP nº 34, de
17/02/2012.
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Considerando que, dado que no momento no que se tramitou o citado Regulamento,
non existía no cemiterio municipal o servizo de columbario, que foi recentemente
executado á vista da demanda existente ao respecto, sendo polo tanto preciso
incorporalo no Regulamento en cuestión, mediante a correspondente modificación, que
simultáneamente sirve para correxir algún erro de feito detectada na redacción orixinal
do Regulamento.

En virtude do exposto, e de acordo co establecido no artigo 49 da Lei 7/85, reguladora
das bases do réxime local, propoño ao Pleno da corporación, a adopción do seguinte
ACORDO:

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento do cemiterio municipal
de Teo, nos termos que se recollen a continuación, quedando redactado o mesmo
conforme ao texto modificado que se incorpora como anexo á presente.
1.- No artigo 1, párrafo 2º, engádese a referencia aos columbarios, quedando
redactado conforme se recolle a continuación:
“Neste regulamento recóllense as condicións de uso e de concesión de nichos,
panteóns e columbarios 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”.
2.- No artigo 2 modifícase o apartado b), para recoller o número correcto de nichos
existentes, quedando redactado conforme se recolle a continuación:
“ b) Os bloques de panteóns número 1 e 2, con 288 nichos cada un, que poderán
ampliarse cun terceiro bloque e cun depósito común de cinzas. Os nichos están
agrupados en panteóns de tres alturas”.
3.- No artigo 2, engádese a referencia aos columbarios, nun apartado c), pasando o
actual apartado c) a ser o d), sen modificar a súa redacción, quedando os apartados
citados redactados conforme se recolle a continuacion:
“c) O bloque de columbarios formado por 105 elementos.
d) A zona verde e camiños que comunican as distintas construcións”.
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4.- No artigo 4 engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado conforme
se recolle a continuación:
“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,
panteóns e columbarios, 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”.
5.- No artigo 7 engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado conforme
se recolle a continuación:
“Artigo 7.
Os particulares non poderán realizar obras sobre os nichos, panteóns ou columbarios,
máis alá da retirada, rotulación e recolocación das lápidas que pechan os nichos e
columbarios, 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”.

6.- No artigo 8 engádese a referencia aos columbarios, e corrísexe un erro de
redacción, ao empregarse a palabra “denominados” cando se quixo recoller
“numerados”, quedando redactado conforme se recolle a continuación:
“Artigo 8.
A efectos identificativos, denominarase nicho a unidade de enterramento construída en
edificación sobre a rasante do terreo, panteón ao conxunto vertical de tres nichos, ao
que se pode optar por concesión conxunta, e columbario á construción para o depósito
de urnas de cinzas resultantes da cremación. Os nichos, panteóns e columbarios serán
numerados de forma correlativa, quedando obrigados os titulares a aceptar o numero”.

7.- Modifícase a denominación do Título segundo para engadir a referencia aos
columbarios, quedando redactado conforme se recolle a continuación:
“TÍTULO SEGUNDO. DA CONCESIÓN DEMANIAL PARA USO PRIVATIVO DE
NICHOS, PANTEÓNS E COLUMBARIOS”
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8.- No artigo 9 engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado conforme
se recolle a continuación:
“Artigo 9.
A ocupación de cada nicho, panteón ou columbario 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, panteóns e columbarios seguirán sendo de titularidade e
propiedade do Concello de Teo”.

9.- No artigo 10, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 10.
As concesións administrativas demaniais de nichos, panteóns e columbarios 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”.
10.- No artigo 11, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 11.
Co fin de facilitar nichos, panteóns e columbarios 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, panteóns e columbarios as
persoas xurídicas e ningún concesionario poderá ser titular de máis de 2 nichos, 1
panteón ou 2 columbarios.”
11.- No artigo 12, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 12.
Poderán optar á adxudicación de nichos, panteóns e columbarios exclusivamente, as
personas físicas que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas en
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ningunha das circunstancias recollidas na lexislación contractual como prohibitivas para
contratar co sector público e cumpran as limitacións e requisitos establecidos neste
regulamento e demais que, no seu caso, resulten aplicables”.
12.- No artigo 14, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 14.
O Concello recoñecerá a prol de particulares o dereito de usar un nicho, panteón ou
columbario previamente construído polo concello para a inhumación do titular no seu
día, a dos seus familiares e a das persoas que designe”.
13.- No artigo 15, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 15.
Será condición necesaria para optar á concesión dun nicho, panteón ou columbario que
o/a solicitante da mesma estea empadronado/a no Concello de Teo. No caso de darse
de baixa do padrón de habitantes 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,
panteón ou columbario, serán trasladados ao depósito común de cinzas”.
14.- No artigo 20, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 20.
Cando por esgotamento da capacidade do cemiterio, o numero de unidades de
enterramento fose escaso, limitarase o outorgamento de concesións a nichos e
columbarios ata que non se amplíe o recinto”.
15.- No artigo 23, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 23.
A transmisión dos nichos, panteóns ou columbarios 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
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carácter proindiviso a dúas ou máis persoas, éstas deberán comunicar ao Concello a
quen lle corresponde a titularidade da concesión”.

16.- No artigo 24, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 24.
A transmisión do dereito funerario, cando proceda segundo este Regulamento, así
como a permuta de nichos, panteóns e columbarios, 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”.

17.- No artigo 25, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 25.
Tratándose de nichos, panteóns ou columbarios 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”.

18.- No artigo 29, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 29.
Os concesionarios terán os seguintes dereitos:
•

A conservación de cadáveres, restos cadavéricos e cinzas nos nichos, panteóns
ou columbarios, 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.
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•

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”.

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.- O acordo definitivo, incluído o inicial elevado automáticamente a tal
categoría, e o texto íntegro das modificacións 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 confomidade cos arts. 49 e
70.2 da citada lei.
En Teo, a 19 de setembro de 2012.
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez

ANEXO

REGULAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE TEO
(...)
O Sr. Sisto explica que o obxecto da modificación do Regulamento é a incorporación do
tema dos columbarios. Explica que se construiron 105 e que para poder sacalos a
licitación resulta preciso modificar o Regulamento. Aclara que a maiores aproveitase a
modificación para correxir dous aspectos do Regulamento, un relativo ao número de
nichos e outro relativo á redacción do artigo 11, que podía dar lugar a confusión.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que se fixo alí unha obra porque eles deixaron a finca para poder facer o cemiterio.
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Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen sinala que non ten nada que
dicir.
Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen amosa a conformidade do seu grupo,
interesándose pola redacción do artigo 11, cando fala de que “ningún concesionario
poderá ser titular de máis de 2 nichos, 1 panteón ou 2 columbarios”.
Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen amosa a conformidade do seu grupo.
O Sr. Sisto explica que un panteón son 3 nichos en vertical e que se matizou a
redacción do artigo 11 porque podería pensarse que alguén podería acceder a tres
nichos, sen ser panteón, e iso implicaría unha reducción das taxas, sendo que ninguén
pode ter tres nichos sen ter un panteón.

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do BNG, Sra. Diéguez, sinala
que segundo a proposta se pode entender que alguén poder ser titular dun panteón e
dous nichos.

O Sr. Sisto sinala que se iso é o que se entende, haberá que correxilo.

Á vista do exposto o Sr. alcalde sinala que se procede á corrección do artigo 11,
quedando o mesmo redactado segundo se recolle a continuación:
“Artigo 11.
Co fin de facilitar nichos, panteóns e columbarios 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, panteóns e columbarios as
persoas xurídicas e ningún concesionario poderá ser titular de máis de 2 nichos, de 1
panteón ou de 2 columbarios”.
Todos os grupos amosan a súa conformidade ao respecto.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, quen sinala que xa lle dixera ao Sr. Sisto a
posibilidade de facer unhas novas taxas porque pode ocorrer que exista xente
interesada que agora non poida mercar.
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O Sr. Sisto explica que iso non é do Regulamento.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento do cemiterio
municipal de Teo, nos termos que se recollen a continuación, quedando
redactado o mesmo conforme ao texto modificado que se incorpora como anexo
á presente.
1.- No artigo 1, párrafo 2º, engádese a referencia aos columbarios, quedando
redactado conforme se recolle a continuación:
“Neste regulamento recóllense as condicións de uso e de concesión de nichos,
panteóns e columbarios 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”.
2.- No artigo 2 modifícase o apartado b), para recoller o número correcto de nichos
existentes, quedando redactado conforme se recolle a continuación:
“ b) Os bloques de panteóns número 1 e 2, con 288 nichos cada un, que poderán
ampliarse cun terceiro bloque e cun depósito común de cinzas. Os nichos están
agrupados en panteóns de tres alturas”.
3.- No artigo 2, engádese a referencia aos columbarios, nun apartado c), pasando o
actual apartado c) a ser o d), sen modificar a súa redacción, quedando os apartados
citados redactados conforme se recolle a continuacion:
“c) O bloque de columbarios formado por 105 elementos.
d) A zona verde e camiños que comunican as distintas construcións”.
4.- No artigo 4 engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado conforme
se recolle a continuación:
“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,
panteóns e columbarios, un rexistro de inhumacións, un rexistro de exhumacións e
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traslados, así como un rexistro de entrada e saída de comunicacións e, no seu caso, os
demais esixidos pola normativa aplicable”.
5.- No artigo 7 engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado conforme
se recolle a continuación:
“Artigo 7.
Os particulares non poderán realizar obras sobre os nichos, panteóns ou columbarios,
máis alá da retirada, rotulación e recolocación das lápidas que pechan os nichos e
columbarios, 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”.

6.- No artigo 8 engádese a referencia aos columbarios, e corrísexe un erro de
redacción, ao empregarse a palabra “denominados” cando se quixo recoller
“numerados”, quedando redactado conforme se recolle a continuación:
“Artigo 8.
A efectos identificativos, denominarase nicho a unidade de enterramento construída en
edificación sobre a rasante do terreo, panteón ao conxunto vertical de tres nichos, ao
que se pode optar por concesión conxunta, e columbario á construción para o depósito
de urnas de cinzas resultantes da cremación. Os nichos, panteóns e columbarios serán
numerados de forma correlativa, quedando obrigados os titulares a aceptar o numero”.

7.- Modifícase a denominación do Título segundo para engadir a referencia aos
columbarios, quedando redactado conforme se recolle a continuación:
“TÍTULO SEGUNDO. DA CONCESIÓN DEMANIAL PARA USO PRIVATIVO DE
NICHOS, PANTEÓNS E COLUMBARIOS”

8.- No artigo 9 engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado conforme
se recolle a continuación:
“Artigo 9.
A ocupación de cada nicho, panteón ou columbario 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
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Publicas, así como no artigo 78 do Regulamento 1372/1986, de bens das Entidades
Locais.
En todo caso, os nichos, panteóns e columbarios seguirán sendo de titularidade e
propiedade do Concello de Teo”.

9.- No artigo 10, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 10.
As concesións administrativas demaniais de nichos, panteóns e columbarios 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”.
10.- No artigo 11, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 11.
Co fin de facilitar nichos, panteóns e columbarios 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, panteóns e columbarios as
persoas xurídicas e ningún concesionario poderá ser titular de máis de 2 nichos, de 1
panteón ou de 2 columbarios”.
11.- No artigo 12, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 12.
Poderán optar á adxudicación de nichos, panteóns e columbarios 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 limitacións e requisitos establecidos neste
regulamento e demais que, no seu caso, resulten aplicables”.

12.- No artigo 14, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
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“Artigo 14.
O Concello recoñecerá a prol de particulares o dereito de usar un nicho, panteón ou
columbario previamente construído polo concello para a inhumación do titular no seu
día, a dos seus familiares e a das persoas que designe”.

13.- No artigo 15, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 15.
Será condición necesaria para optar á concesión dun nicho, panteón ou columbario que
o/a solicitante da mesma estea empadronado/a no Concello de Teo. No caso de darse
de baixa do padrón de habitantes 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,
panteón ou columbario, serán trasladados ao depósito común de cinzas”.
14.- No artigo 20, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 20.
Cando por esgotamento da capacidade do cemiterio, o numero de unidades de
enterramento fose escaso, limitarase o outorgamento de concesións a nichos e
columbarios ata que non se amplíe o recinto”.
15.- No artigo 23, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 23.
A transmisión dos nichos, panteóns ou columbarios 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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16.- No artigo 24, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 24.
A transmisión do dereito funerario, cando proceda segundo este Regulamento, así
como a permuta de nichos, panteóns e columbarios, 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”.

17.- No artigo 25, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:
“Artigo 25.
Tratándose de nichos, panteóns ou columbarios 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”.

18.- No artigo 29, engádese a referencia aos columbarios, quedando redactado
conforme se recolle a continuación:

“Artigo 29.
Os concesionarios terán os seguintes dereitos:
•

A conservación de cadáveres, restos cadavéricos e cinzas nos nichos, panteóns
ou columbarios, 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.
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•

A esixir a adecuada conservación, limpeza xeral do recinto e coidado de zonas
xerais axardinadas.

•

A formular ante o Concello cantas reclamacións estime oportunas”.

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.- O acordo definitivo, incluído o inicial elevado automáticamente a tal
categoría, e o texto íntegro das modificacións 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 confomidade cos arts. 49 e 70.2 da citada lei.

ANEXO

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, panteóns e
columbarios 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.
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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 288 nichos cada un, que poderán ampliarse
cun terceiro bloque e cun depósito común de cinzas. Os nichos están agrupados en
panteóns de tres alturas.
c) O bloque de columbarios formado por 105 elementos.
d) 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,
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.
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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, panteóns e
columbarios, 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, panteóns ou columbarios, máis alá da
retirada, rotulación e recolocación das lápidas que pechan os nichos e columbarios, 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.
Artigo 8.
A efectos identificativos, denominarase nicho a unidade de enterramento construída en edificación
sobre a rasante do terreo, panteón ao conxunto vertical de tres nichos, ao que se pode optar por
concesión conxunta, e columbario á construción para o depósito de urnas de cinzas resultantes da
cremación. Os nichos, panteóns e columbarios serán numerados de forma correlativa, quedando
obrigados os titulares a aceptar o numero.
TÍTULO SEGUNDO. DA CONCESIÓN DEMANIAL PARA USO PRIVATIVO DE NICHOS,
PANTEÓNS E COLUMBARIOS
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Artigo 9.
A ocupación de cada nicho, panteón ou columbario 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, panteóns e columbarios seguirán sendo de titularidade e propiedade do
Concello de Teo.
Artigo 10.
As concesións administrativas demaniais de nichos, panteóns e columbarios 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, panteóns e columbarios 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, panteóns e columbarios as persoas xurídicas e ningún concesionario
poderá ser titular de máis de 2 nichos, de 1 panteón ou de 2 columbarios.
Artigo 12.
Poderán optar á adxudicación de nichos, panteóns e columbarios 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 limitacións e requisitos establecidos neste regulamento e demais 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.
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Artigo 14.
O Concello recoñecerá a prol de particulares o dereito de usar un nicho, panteón ou columbario
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, panteón ou columbario que o/a
solicitante da mesma estea empadronado/a no Concello de Teo. No caso de darse de baixa do
padrón de habitantes 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, panteón ou columbario, 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.
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.
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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 e columbarios 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, panteóns ou columbarios 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.

Artigo 24.
A transmisión do dereito funerario, cando proceda segundo este Regulamento, así como a
permuta de nichos, panteóns e columbarios, 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
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documentación xustificativa da transmisión ou permuta, debéndose igualmente satisfacer as taxas
correspondentes.

Artigo 25.
Tratándose de nichos, panteóns ou columbarios 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:
• A conservación de cadáveres, restos cadavéricos e cinzas nos nichos, panteóns ou
columbarios, 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.
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• 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.
• 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:
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• 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.
• 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.
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• 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 €.
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
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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.
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.
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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.
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.
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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”.

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN “DTC 94:
UNHA DEPUTACIÓN PARA TODOS OS CONCELLOS”.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e
seguridade cidadá, D. Rafael Sisto Edreira.

O Sr. Sisto da conta da proposta da alcaldía de 07/09/2012 que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo,
vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 24/09/12.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Aprobación do Plan “DTC 94: Unha deputación para todos os concellos”

Tomando en consideración as bases reguladoras do Plan “DTC 94: Unha deputación
para todos os concellos”, as necesidades municipais e as conversas mantidas entre
todos os grupos políticos co obxecto de valorar a necesidade e urxencia das actuacións
a realizar, proponse ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro.- Participar no Plan “DTC 94: Unha deputación para todos os concellos”
da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa
totalidade, e solicitar a aplicación da subvención asignada á seguinte finalidade:
A ) Obras e subministracións:
Denominación da obra

Orzamento
Total

Achega
municipal

Achega
provincial

Acondicionamento do vial
Recesende-Catro Camiños

135.495,55€

0,00 €

135.495,55€

TOTAL OBRA

135.495,55€

0,00 €

135.495,55€

- 39 -

Aprobar o correspondente proxecto técnico, denominado “Acondicionamento do Vial
Recesende-Catro Camiños” redactado polo Enxeñeiro de Camiños D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez.
D) Financiamento do gasto corrente do concello da anualidade 2012
Cantidade asignada neste plan que se
aplica ao financiamento dos gastos
correntes 2012

Achega POS
2012 de gasto
corrente

Outras
achegas

174.117,17

0,00€

0,00 €

E) Resumo
Deputación Concello
Subtotal obras e
suministracións

Outras
achegas

Presuposto
total

135.495,55€

0,00€

0,00€

135.495,55€

Subtotal honorarios e
redacción de proxectos

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Subtotal achegas a outros
plans, programas ou
convenios

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Subtotal gastos correntes

174.117,17

0,00€

0,00€

174.117,17

309.612,72€

0,00€

0,00€

309.612,72€

TOTAL

Segundo.- Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións
necesarias para a execución das obras,
Terceiro.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención
doutras administracións públicas para o financiamento do investimentoou do gasto
corrente para o que se solicita achega municipal.
Cuarto.- Autorízase 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
Quinto.- Facultar expresamente ao Alcalde para todo o relacionado coa tramitación e
xestión do presente acordo e o correspondente expediente”.
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O Sr. Sisto explica que este asunto foi tratado cos concelleiros nunha mesa informal,
acordándose facer a obra indicada, unha parte destinala para sufragar a obra do víal
Reis-Valiñas e a terceira sería para gasto corrente. Di o Sr. Sisto que é certo que para
poder sufragar a obra de Reis-Valiñas, como se sufragou con outros remanentes,
agora se mete en gasto corrente. Salienta o Sr. Sisto que tamén se acordou o POS do
ano que ven.
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o proposto non é o que se aprobou. Lembra que se falou de 100.000 € en gasto
corrente e o resto para a obra de Reis-Valiñas e a obra proposta, e resulta que se pon
174.000 € en gasto corrente. Pregunta o Sr. Parajó en que se ten pensado investir.

O Sr. alcalde explica que o de Reis–Valiñas non pode aparecer pero vai nos 174.000 €.

O Sr. Sisto respóstalle ao Sr. Parajó que se vai a investir en alumeado público.

O Sr. Parajó sinala que o outro día xa se dixo que non era lóxico, incluso o Sr. Guerra
dixo que el falaría coa Deputación para cambiar as luminarias.

O Sr. Sisto aclara que o gasto corrente son os gastos que ten o concello.

O Sr. alcalde pídelle ao Sr. Parajó que faga a súa intervención.

O Sr. Parajó di que se fala dunha reunión que se celebrou, que na reunión se falou
unha cousa e que despois se fai outra, e que para iso non vai á reunión.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que xa na Comisión Informativa
se falou da reunión e o Sr. Sisto quedou en mandar un email en relación co tema do
gasto corrente, engadindo que segue esperando. Interésase a Sra. Lemus polas baixas
do POS e polo POS complementario. Opina a Sra. Lemus que nalgún momento haberá
que cambiar as luminarias, porque se so se poñen parches o problema do alumeado
vai a seguir. Lembra que no 2011 se dixo que non se iría a gasto corrente, porque
existía unha labor dinamizora, e agora se senta un mal precedente. Remata a Sra.
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Lemus sinalando que quere amosar o seu descontento pola parte de gasto corrente,
estando a favor das obras, mais ou menos consensuadas, polo que se vai a abster.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen se refire á reuniión do 5 de outubro,
e ao proceder posterior. Explica que se quedou en convocar novamente aos
portavoces e que nunca se fixo e que de cada euro que se destine a gasto corrente non
se inviste en obras. Di o Sr. Fernández que isto reflexa a situación do concello, que
empeorou bastante, razón pola que o voto do BNG vai a ser un sí “crítico”, porque o
56,3 % destínase a gasto corrente. Remata o Sr. Fernández sinalando que realmente
ao concello de Teo lle terían que corresponder do DTC en torno a 382.259 €,
engadindo que en todo caso ese é outro debate.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que se fixo a xuntanza e agora tráese algo
diferente, engadindo que porén hai obras por medio e que por iso o PP vai a votar a
favor. Dirixíndose ao Sr. Parajó, o Sr. Guerra di que falou coa Deputación e que se
falou co Sr. alcalde.

O Sr. Sisto di que haberá que poñer grabadoras nas reunións. Tratándose do POS
complementario explica que antes se acumulaban as baixas e que esta vez se fixo
unha reducción en cada obra sobre a aportación. Salienta que cando se quixeron
enfrontar as obras do POS complementario a Deputación dixo que xa se detraera.
Sinala que cando se soubo o dos 309.000 € o que se fixo foi deixar facer Reis-Valiñas,
coa idea de que cando se convocara o dos cartos da Deputación, o importe desa obra
se incorporaría a gasto corrente. Explica o Sr. Sisto que se non existiran estes cartos, a
obra de Reis-Valiñas non se podería executar. Tratándose das lámparas, explica que
se está executando e que se cambian as lámparas en varias zonas, o que non quita
que existe unha parte importante en mercurio e que pensan en sacar a substitución
completa, unha vez que se acabe a substitución parcial.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que todo o que son obras é lóxico que se voto a favor, non sendo lóxico que se faga
unha reunión e despois se propoña algo distinto. Lembra o Sr. Parajó que cando se
falou de conseguir o tema do alumeado, foi unha proposta súa, engadindo que se trata
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dun aforro necesario. O Sr. Parajó di que lle fastidia non votar a favor pero non quere
facer como o BNG e dar un sí “crítico” porque só existe “si”, “non” ou “abstención”.
Remata o Sr. Parajó anunciando o seu voto a favor.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e pregunta en relación co cambio
do sistema do POS, que se fixo coa baixa.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que quere insistir na forma de
proceder, porque cando se da a palabra, é importante cumplila.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia o voto a favor do seu grupo, ao
existir obras por medio.

O Sr. Sisto di que asume a crítica polo que di o Sr. Fernández, porque quizáis
interpretou mal o tema, porque como había antes Comisións informativas pensou que
se comentaría aí. En canto á intervención da Sra. Lemus, sinala que o problema está
na liquidación. Ese remanente incrementou a liquidación do gasto pero se adicou ao
pago doutras cousas e ao non advertirse, repercutiu na caixa xeral do concello. Remata
o Sr. Sisto sinalando que non existiu comunicación que lles informase do cambio de
sistema.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
quince votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 1 grupo
mixto-IN-TEO) e unha abstención (1 grupo mixto-PSdeG-PSOE), acorda:
Primeiro.- Participar no Plan “DTC 94: Unha deputación para todos os concellos”
da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa
totalidade, e solicitar a aplicación da subvención asignada á seguinte finalidade:
A ) Obras e subministracións:
Denominación da obra

Orzamento

Achega

Achega

Total

municipal

provincial
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Acondicionamento do vial

135.495,55€

0,00 €

135.495,55€

135.495,55€

0,00 €

135.495,55€

Recesende-Catro Camiños
TOTAL OBRA

Aprobar o correspondente proxecto técnico, denominado “Acondicionamento do
Vial Recesende-Catro Camiños” redactado polo Enxeñeiro de Camiños D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez.
D) Financiamento do gasto corrente do concello da anualidade 2012
Cantidade asignada neste plan que se

Achega POS

Outras

aplica ao financiamento dos gastos

2012 de gasto

achegas

correntes 2012

corrente

174.117,17

0,00€

0,00 €

E) Resumo
Deputación Concello

Subtotal obras e

Outras

Presuposto

achegas

total

135.495,55€

0,00€

0,00€

135.495,55€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

174.117,17

0,00€

0,00€

174.117,17

309.612,72€

0,00€

0,00€

309.612,72€

suministracións
Subtotal honorarios e
redacción de proxectos
Subtotal achegas a outros
plans, programas ou
convenios
Subtotal gastos correntes
TOTAL

Segundo.- Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións
necesarias para a execución das obras,
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Terceiro.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha
subvención

doutras

administracións

públicas

para

o

financiamento

do

investimentoou do gasto corrente para o que se solicita achega municipal.
Cuarto.- Autorízase 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
Quinto.- Facultar expresamente ao Alcalde para todo o relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS FESTIVOS
LOCAIS DE TEO PARA O ANO 2013.
O Sr. alcalde da conta da proposta da alcaldía de 18/09/2012 que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de cultura,
patrimonio, normalización lingüística e mocidade de 24/09/12.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Aprobación dos Festivos Locais do Concello de Teo para o ano 2013
Vista a Circular do Servizo de Relacións Laborais da Xefatura Territorial da Coruña da
Consellería de Traballo e Benestar de data 14 de agosto de 2012 (rexistro de entrada
nº 7.430, do 22 de agosto de 2012) referente a determinar os dous días que neste
Concello teñen carácter de festas locais para o ano 2013.
Visto o Decreto 169/2012, do 1 de agosto, polo que o Consello da Xunta de Galicia
aproba o Calendario Laboral para o ano 2013 na Comunidade Autónoma de Galicia
(DOG núm. 153, do 10 de agosto de 2012).
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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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 2013 dos
seguintes días:
-

9 de maio (A Ascensión)

-

11 de novembro (San Martiño)

Segundo.- Dar traslado deste Acordo á Xefatura Territorial da Consellería de Traballo
e Benestar”.
O Sr. alcalde explica que os días propostos son os recollidos tradicionalmente, agás
naquelas ocasións nas que non se puidera, como aconteceu o pasado ano en que a
ascensión coincidía co día das letras galegas e o San Martiño en Domingo.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, a
portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o portavoz
do PP, Sr. Guerra, amosan a conformidade dos seus respectivos grupos coa proposta,
renunciando á apertura da segunda quenda de intervencións.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes, acorda:
Primeiro.- A aprobación como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2013
dos seguintes días:
-

9 de maio (A Ascensión)

-

11 de novembro (San Martiño)

Segundo.- Dar traslado deste Acordo á Xefatura Territorial da Consellería de
Traballo e Benestar.
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Sendo as vinte e unha horas e trinta minutos, a proposta da alcaldía, ten lugar un
receso na celebración da sesión, que se reanuda ás vinte e unha horas e corenta
minutos, momento no que se incorporan á sesión todos/as os/as concelleiros/as da
Corporación presentes antes do receso.

9.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO (PSdeG-PSOE) SOBRE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE TEO.
O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia.

A Sra. Lemus da conta da moción do seu grupo de 04/09/12 (rex. entrada nº 7.736),
que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión informativa de
urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 24/09/12.
“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 ADMINISTRACION
ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE TEO, 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 Comunicación da Comisión Europea i2010: Unha sociedade da información
europea para o crecemento e o emprego, como a Directiva 2006/123/Ce, relativa aos
servizos no mercado interior e outras medidas de impulso comunitario á iniciativa eEuropa, amosan a relevancia que o desenrolo da administración electrónica teñen para
o futuro económico de Europa.
Neste contexto, e no marco do disposto no artigo 103 da Constitución Española, a Lei
11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos,
constitúe un compromiso de todas as administracións, incluídas as locais, para facer
realidade a sociedade da información.
A Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, na súa primeira versión, recolleu no seu artigo
45 o pulo á aplicación das técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos
por parte da Administración, ao obxecto de desenrolar a súa actividade e o exercicio da
súas competencias, e de permitir á cidadanía relacionarse coas administracións cando
fose compatible cos medios técnicos existentes.
Esa previsión, xunto coa da informatización de rexistros e arquivos do artigo 38 da
mesma Lei, na súa versión orixinal e, especialmente, na redacción da Lei 24/2001, do
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27 de decembro, ao permitir o establecemento de rexistros telemáticos para a
recepción ou saída de solicitudes, escritos e comunicacións por medios telemáticos,
abría o paso ao emprego de tales medios para relacionarse coa Administración.
A Lei 11/2007 do 22 de xuño, de acceso electrónicos dos cidadáns aos servizos
públicos, agora á luz da lei 25/2009, de 22 d decembro, vai mais aló e proporciona
maiores compromisos e obrigas do noso sector público para asegurar á cidadanía, en
termos de igualdade, o dereito a comunicarse coas administracións pro medios
electrónicos. A contrapartida dese dereito é a obriga destas de dotarse dos medios e
sistemas electrónicos para que ese dereito poda exercerse.
A cidadanía de Teo demanda cada vez mais que sexa posible o establecemento de
rexistros telemáticos para a recepción ou saída de solicitudes, escritos e comunicacións
por medios telemáticos, polo que ás obrigas legais sinaladas se engade unha obriga de
eficiencia na tramitación administrativa.
Xa no contrato do servizo de implanatación do Plan de Modernización Administrativa do
Concello de Teo “Teo moderniza”, de novembro de 2008, se incluía no prego de
prescricións técnicas, a implantación dun rexistro telemático, que permitise o rexistro
en modo autoservizo de todas as solicitudes ou escritos dos/as usuarios/as.
Esta cláusula, tanto un obxetivo como unha obriga legal, segue sen cumprirse nun
concello de case 20.000 habitantes, o que provoca un deficiente acceso da cidadanía
teense aos servizos deste Concello.
Como medida complementaria, e dada a gran cantidade de papel empregado en copias
das actas dos órganos colexiados deste Concello, propoñemos, así mesmo, que as
mesmas sexan remitidas en formato dixital aos e ás concelleiros/as, como primeiro
paso cara á implantación dunha futura notificación electrónica.
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte
ACORDO
1.-Que o Goberno Municipal de Teo presente na maior brevidade, unha Ordenanza
municipal que constitúa o marco a través do cal a Administración municipal concrete,
no seu ámbito organizativo e conforme ás súas competencias, o compromiso para
desenrolar a implantación da administración electrónica, nomeadamente nos aspectos
de rexistro telemático.
2.- Que a partir da adopción deste acordo, a remisión das Actas dos órganos colexiados
da Corporación municipal sexan enviadas en formato dixital, agás no caso de que o/a
concelleiro/a comunique expresamente que prefire recibir as mesmas en formato
papel”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
amosa a súa conformidade coa proposta.
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen amosa a súa conformidade coa
proposta, engadindo que no programa do BNG, co que concorreu ás eleccións, existe
unha aposta clara por unha administración achegada ao público, dinámina, flexible,
accesible e de calidade, e cunha aposta clara pola administración electrónica, razón
pola cal o BNG está de acordo coas iniciativas que avanzan nesa dirección, e neste
sentido a moción propón medidas que suporían un aforro para o concello.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia o voto a favor do seu grupo e
cede a palabra á concelleira do seu grupo, D.ª Mercedes Souto Abeijón.

A Sra. Souto anuncia o voto a favor do seu grupo, engadindo que todo o que mellore,
axilice e aforre gastos é positivo, como igualmente tería sido positivo ter recibido a
moción presentada a última hora sobre a Lei 2/2010.

O Sr. alcalde amosa a súa conformidade coa moción proposta e sinala que xa se ten
feito un esforzo importante de investimento en habilitar procedementos telemáticos.
Salienta que se trata dun camiño no que queda moito por percorrer, debéndose
avanzar tamén nas notificacións vía electrónica e adoptar outros modelos que poidan
incluso redundar tanto na funcionalidade como no aforro como algo positivo.

Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, quen agradece o apoio dos grupos
municipais, engadindo que cabe entender que, ademais da obriga legal, é un punto de
eficiencia de calquera Administración que van a ser agradecida poloa cidadanía de
Teo.

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, acorda:
1.-Que o Goberno Municipal de Teo presente na maior brevidade, unha
Ordenanza municipal que constitúa o marco a través do cal a Administración
municipal

concrete,

no

seu

ámbito organizativo
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e

conforme

ás

súas

competencias, o compromiso para desenrolar a implantación da administración
electrónica, nomeadamente nos aspectos de rexistro telemático.

2.- Que a partir da adopción deste acordo, a remisión das Actas dos órganos
colexiados da Corporación municipal sexan enviadas en formato dixital, agás no
caso de que o/a concelleiro/a comunique expresamente que prefire recibir as
mesmas en formato papel.

10.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA IMPEDIR A
PERDA DE PODER ADQUISITIVO DAS EMPREGADAS E EMPREGADOS
PÚBLICOS AFECTADOS POLO DECRETO 20/2012.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz.

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 23/08/2012 (rex. entrada nº
7.462, de 24/08/12), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola
Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de 24/09/2012.

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro-portavoz do grupo municipal do BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN PARA IMPEDIR A PERDA
DO PODER ADQUISITIVO DAS EMPREGADAS E EMPREGADOS PÚBLICOS AFECTADOS POLO
DECRETO 20/2012, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As decisións adoptadas polo Goberno central en materia de política económica están a provocar un
agravamento da crise económica. A obsesión por dar unha prioridade absoluta á contención do gasto
público, seguindo sen matices os ditados emanados polo FMI, o BCE ou a UE, cada vez máis
pregados aos intereses do capital financeiro transnacional, ocasionan tanto unha continua perda de
empregos como un empeoramento das condicións de vida das persoas que manteñen o seu emprego.
Até o de agora, o “programa de reformas” executado polo PP só deu como resultados máis
desemprego, unha caída no consumo e na actividade económica, e un maior estancamento do crédito
ás persoas emprendedoras, empresas e familias. Ningún sector económico é alleo nestes momentos
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á crise, porén tampouco se están a elaborar estratexias para reactivar o pulso económico nos
mesmos.
A única política definida é a de aplicar continuos recortes en dereitos económicos e sociais
conquistados en favor das maiorías sociais. Esa teima amosa como este Goberno está a empregar a
crise máis como un pretexto para avanzar no modelo de sociedade cada vez máis desigual que
abandeira a doutrina neoliberal, cunha maior desprotección para as persoas máis desfavorecidas, e
ao tempo cun reforzamento de privilexios para minoritarias elites sociais. O propio Comité de Dereitos
Económicos, Sociais e Culturais da ONU vén de afirmar, respecto do Estado español, que “as
medidas de austeridade están prexudicando de forma desproporcionada os grupos desfavorecidos”,
asegurando ademais que os axustes están a destruír o estado do benestar e provocando un aumento
considerábel do número de persoas en risco de pobreza.
O último episodio desta errática política económica constitúeo o Real Decreto-Lei 20/2012, do 13 de
xullo, que contén medidas destinadas á minoración retributiva e de dereitos laborais para as
empregadas e os empregados públicos, á redución das prestacións por desemprego, á diminución do
financiamento do sistema de axuda á dependencia, á liberalización comercial que provocará perdas
ao comercio tradicional fronte ás grandes superficies comerciais. Todo iso completado cunha suba
fiscal (o IVE) na imposición asociada ao consumo de xeito que se reparten linealmente as cargas
contributivas no canto de acometer unha reforma fiscal progresiva sobre as grandes fortunas e
patrimonios e as rendas máis altas.
A aprobación de dita norma realizouse dun xeito impropio á relevancia do seu contido. Apenas unhas
semanas após de terse publicado os orzamentos xerais do Estado, e cando a maior parte das
administracións públicas xa afrontan os obxectivos e a planificación do exercicio seguinte, o
presidente do Goberno do Estado anunciou as medidas, sen diálogo nin consenso previo, que son
aprobadas só dous días despois, sen que tampouco as persoas, entidades representativas e mesmo
administracións implicadas na súa execución poidan participar en dito proceso.
Unha auténtica imposición, que no caso dos concellos socava a autonomía local, ao pretender facelos
partícipes de medidas inxustas, das que moitas corporacións locais discrepan politicamente, polo que
supoñen de atacar de novo dereitos consolidados de persoas traballadoras, ademais da súa
inutilidade, como xa se ten demostrado.
A nova redución retributiva ás empregadas e aos empregados públicos que se plasma no Real
Decreto-Lei 20/2011 imponse dun xeito unilateral, malia que esa medida xa se ten ensaiado noutros
momentos dentro de actuacións económicas contra a crise, e como resultado deu precisamente o
contrario do que se perseguía. Nada indica na práctica que a redución salarial sobre as persoas
traballadoras, entre elas as persoas que desenvolven o seu traballo no sector público, sexa unha
medida que contribúe á reactivación económica, ao contrario, aínda resta capacidade adquisitiva á
maior parte da poboación co que se resente o consumo e a actividade económica.
No caso concreto do noso concello, estamos seguros de que eliminar a paga extra ás empregadas e
aos empregados da administración municipal é unha medida profundamente inxusta e equivocada.
Tamén no ámbito local, agravará aínda máis a crise pois reducir o poder de compra das empregadas
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e dos empregados públicos afectará moi negativamente a pequenas e medianas empresas, ao
pequeno comercio, en xeral ao tecido económico deste concello.
Por iso, ante o escenario deseñado polo Goberno do Estado, inútil e errático á hora de recuperar e
impulsar a economía como todos os indicadores económicos demostran, ineficaz para asegurar
financiamento público e privado dadas as persistentes restricións no crédito, e pertinaz en aplicar
reformas cuxo único e real obxectivo consiste en recortar dereitos económicos e sociais das maiorías
sociais, é preciso adoptar un posicionamento político unívoco por parte desta Corporación Municipal
en contra desa política, alén de articular as medidas que sexan necesarias para evitar a perda de
poder adquisitivo das empregadas e dos empregados públicos.
Por iso, pídeselle do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1. Manifestar o rexeitamento da Corporación municipal ás medidas reguladas polo Real DecretoLei 20/2012, do 13 de xullo.
2. Rexeitar a decisión de impor ás empregadas e aos empregados públicos, particularmente os
vinculados aos concellos, novas perdas de poder adquisitivo, que terán un efecto indirecto
sobre o consumo no concello e no tecido económico local.
3. Compensar a perda do poder adquisitivo das empregadas e dos empregados públicos
municipais, instando á Alcaldía a que adopte as medidas necesarias para atinxir ese
obxectivo”

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que está de acordo con algunhas cousas da moción pero non tanto con outras. Explica
que a conxelación salarial ou rebaixa do soldo, ademais dos funcionarios, tamén
repercute a outros colectivos que lle están baixano o soldo un 4 % ou 5 % en cada
paga, como lle ocorre el. Opina que o máis importante é o tema da paga extra, porque
é unha paga que todo o mundo estaba acostumando a recibila para os gastos de nadal,
e porque é cando as familias mercan para navidades e fin de ano. Di o Sr. Parajó que
por iso non entende que se metan coa paga de nadal engadindo que se trata dunha
paga institucionalizada, non estando de acordo coa súa retirada. Salienta que hoxe
mesmo oiu que a do ano que ven a van a dar. Explica o Sr. Parajó que él é partidiario
de que se poida conceder a paga extra, aínda que non sabe como, tendo que existir
algún método para poder compensar a perda aos funcionarios. Remata o Sr. Parajó
sinalando que el ten algún método que dará despois na segunda quenda, engadindo
que está de acordo con que se conceda a paga de nadal a todos os funcionarios.
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Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa o seu apoio á moción. Di
que, como traballadora ademais dun concello, a supresión da paga extra, ademais de
supor un total ataque á autonomía local e os dereitos dos traballadores, implica un
paso máis nun proceso de criminalización dos traballadores públicos. Lembra a Sra.
Lemus que o Sr. alcalde na Comisión falaba de como facelo e o Ministerio se encargou
de ditar unha circular, como mínimo, “amenazadora”. Salienta que, vendo a circular, o
ve moi difícil, porén o apoio á moción sería un posicionamente da Corporación de
defensa aos dereitos dos traballadores e da autonomía local. Remata a Sra. Lemus
sinalando que, se legalmente non fose posible, polo menos se deberían defender os
dereitos dos empregados públicos, deixando constancia da disconformidad da
Corporación con este tipo de decisións.

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

A Sra. Leborán sinala que o BNG abarca o tema do RD. 20/2012, sendo preciso
contextualizalo. Di a Sra. Leborán que da moción parece desprenderse que un señor
elexido democraticamente, o Sr. Rajoy, está encantado con estas medidas, porén non
é así. Opina que se trata de medidas duras, porén cada un ten que ter e asumir a súa
responsabilidade. A situación á que se chegou ven motivada por unha herdanza do
goberno socialista, porén o BNG ten parte de responsabilidade porque nos últimos
cinco anos apoiou os orzamentos do goberno socialista. Di a Sra. Leborán que lles doe
especialmente o tema da eliminación da paga extra e tamén a reducción do soldo dos
que non son funcionarios. Opina que se trata dunha paga institucionalizada que cubre
gastos extraordinarios, engadindo que o PP de Teo, pese a ter a súa opinión, non pode
ir en contra da lei. Remata a Sra. Leborán sinalando que o seu grupo non vai a ser un
obsctáculo para que se cobre a paga extra, porén queren coñecer o que opina o Sr.
alcalde.

O Sr. alcalde explica que, compartindo o fondo da moción, o outro día fixo unha
solicitude sobre a forma de viabilizala, estándose na busca dun encaixe legal para o
pago da paga extra, non podéndose en todo caso dende o goberno municipal vender
motos ao respecto. Aclara o Sr. alcalde que a día de hoxe non se atopou unha vía para
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o pago, porque a situación do concello é a que é. Refírese o Sr. alcalde ao informe de
intervención, engadindo que a circular acota o tema da paga salarial. Explica que hai
concellos que acudiron ás prazas vacantes, porén Teo atópase vinculado por un plan
de axuste. Reitera o Sr. alcalde que se buscan vías, coma por exemplo a
productividade, porén a circular directamente amenaza. O Sr. alcalde anuncia o Sr.
alcalde que os membros do equipo de goberno se van a abster, aclarando que dita
abstención supón un “si” en canto ao fondo, non podendo en todo caso apoiar unha
proposta se non se pode garantir. Salienta que unha cousa sí que a teñen clara, no
senso de que forzarán ao máximo, porén non van a poñer en risco a detración de
fondos do concello. Explica o Sr. alcalde que polo tanto van a permitir viabilizar a
moción, pedindo aos demais grupos que fagan aportacións ao respecto. Opina que
quizáis antes da circular existían vías, porén coa mesma están moi acotadas. Remata o
Sr. alcalde reiterando que no fondo comparten o analise do asunto, estando abertos ao
respeto, porén non van a prometer algo que despois quizáis non se poida cumprir tal e
como está a situación, aínda que se siga buscando a fórmula.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernandez, quen lle di á Sra. Leborán que se informe
ben e que sexa rigurosa. Di que repite o que xa dixo en xuño, de pedir un referendun,
habida conta de que o Sr. Rajoy está facendo todo o contario do que dixo. Opina que
esta medida foi elaborada dende unha ideoloxía que pretende acabar co público,
utilizando a crise como pretexto, pero supón unha vulneración de dereitos laborais. Nos
orzamentos deste ano existe unha partida orzamentada e contemplanse 14 pagas cos
complementos correspondentes para o persoal funcionario e o persoal ao servizo da
Administración pública vai a perder novamente poder adquisitivo, e ao 5 % de
Zapatero, se lle engade unha paga extra, sen esquecer que, ratándose da seguridade
social, a cotización non se vai a ver reducida. Salienta o Sr. Fernández que un peón vai
a deixar de ingresar 1.400 €, e pasará de 1.610€ a 1.495€, a partir de xullo, polo tanto
115 € menos na base de cotización, e máis de 200 € en grupo A. Salienta o Sr.
Fernández que non se trata so do tema da paga extra, senón que se atenta contra o
dereito laboral. Sinala o portavoz do BNG que no artigo 2.4 do Real Decreto se fala de
realizar aportacións a plans de pensións e seguros privados, engadindo que vai contra
a autonomía local. Os cartos aforrados van para as aseguradoras e para o sector
financeiro, quitándose os cartos do sector productivo e trasladándose á economía
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especulativa. Opina o Sr. Fernández que parece que esta operación foi diseñada no
despacho dalgún banqueiro. Salienta que a perda do poder adquisitivo dos
traballadores/as vai a ter un importante impacto no ámbito local, na hostalaría e no
comercio. Ademais do persoal funcionario e laboral, o tema fíxose extensivo, por
decisión da alcaldía, aos cargos con adicación e ao persoal eventual, polo que se trata
de 142.926 € do persoal, máis as dedicacións e o persoal, o que supón 158.000 €, ao
que hai que engadirlle 49.000 € de seguridade social, cantidades que non se poderán
investir na economía productiva. Opina o Sr. Fernández que se trata dunha clara
inxerencia sobre a autonomía local, seguindo a senda iniciada pola suba do IBI, a
reforna de lei de réxime local, e outras tantas. Considera que se pretende facer dos
concellos meros xestores de Madrid. Dirixíndose ao Sr. alcalde, o Sr. Fernández dille
que os concelleiros de Teo renunciaron ao cobro da paga extra, uns días despois da
medida, aceptando a medida imposta por Rajoy, polo que non pode vir pedindo agora
que lle salven os mobles. Na moción o que se fai é “instar a” que se impida a perda de
poder adquisitivo. Di o Sr. Fernández que o Sr. alcalde se centra na nota informativa e
por esta lóxica sempre haberá que remitirse a algún tipo de limitación para implementar
cambios, non existindo alternativas, xa que será o que diga Madrid e punto. A nota
amosa que o PP apoia detrás da crise o seu verdadero programa ideolóxico e adopta
medidas antisociais que deterioran a política e o público e benefician aos grandes
poderes económicos privados, e neganse a reducir os gastos propostos polo BNG,
como o gasto militar, as Deputacións, etc. Di o Sr. Fernández que el coñece empresas
onde tampouco se vai a pagar a paga extra, aínda que non terían tanto problema para
abonala, atacándose primeiro ao empregado públido e despois aos da empresa
privada. Esto demostra que non hai alternativas, atacándose dereitos como se con iso
se fora a solventar algo. Opina o Sr. Fernánde que é o Sr. alcalde ao que lle
corresponde dar unha solución e buscar unha fórmula para Teo, tendo a súa
disposición unha asesoría xurídica para presentar propostas e negociar cos
representantes dos traballadores. O Sr. Fernández pídelle ao Sr. alcalde que se
dedique a traballar para Teo, buscando solucións, porque doutro xeito o que fará será
colaborar co desmantelamento do público e dos dereitos sociais. Remata o Sr.
Fernández sinalando que o BNG non está disposto a ter ningunha complicidade coas
medidas antisociais do PP.
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó di
que se se lle fai caso ao Sr. Fernández vai a ter que celebrarse referendun por todo,
aínda que polo de agora so o hai en Cataluña. Sinala o Sr. Parajó que, tal e como dixo
antes, está de acordo con algunas cousas da moción e non con outras. Salienta que os
funcionarios perden poder adquisitivo, porén hai un refrán que di que “o que fixo a lei
fixo a trampa” e o Sr. alcalde non se atreve a buscarlle unha solución para a paga extra
aos funcionarios, engadindo que el cree que a hai. Di o Sr. Parajó que el vai a dar
unhas pinceladas ao respecto e sinala que o Real Decreto 20/2012 suprime a paga
extra de nadal de todo o persoal do sector público funcionario e laboral, non debendo
modificarse as bases de cotización á seguridde social existentes na actualidde. A
eliminación da paga extra non será de aplicación aqueles empregados públicos cuxas
retribucións por xornada completa, excluídos incentivos ao rendemento, non alcancen
en cómputo anual, 1,5 veces o salario mínimo interprofesional, é dicir, 962,10 €. Explica
o Sr. Parajó que as esixencias legais en relación coa paga extra de nadal, que
obrigtoriamente teñen que cuprise son as seguintes:

a) Os concellos en sesión do Pleno acordarán a non disponibilidade dos créditos
destinado ás pagas extras de nadal de todo o persoal para o exercicio 2012.
Ditos créditos quedarán retidos e non poderán utilizarse.

b) No 2012 non poderán incrementar as retribucións do persoal ao servizo do
sector público respecto ás vixentes a 31 de decembro de 2011, nin tampouco a
masa salarial do persoal laboral, todo elo en termos de homoxeneidade para os
dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal
como a antigüedade do mesmo.

c) O Ministerio de Facenda publicou unha nota sobre a aplicación do RDL, que di
que a “adopción de actos ou acordos que supoñan o incremento de calquera
concepto retributivo (productividade, incentivo ao rendemento, etc) tales como
modificacións orzamentarias aprobadas para transferir crédito dende outros
capítulos do orzamento ao capítuclo 1 de “gastos de persoal” que teñan como
efecto o incumprimento das obrigas indicadas anteriormente, poderán ser
obxecto de impugnación, ao amparo do disposto na Lei 7/1985, de 2 de abril,
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reguladora das base de réxime local e demais normativa aplicable, por tratarse
de actos dictado con infracción do ordenamento xurídio vixente”.

d) Os créditos destinados a complementos de productividade e gratificacións serán
os que resulten de restar á masa retributiva global, orzamentada, excluida a
referida a persoal laboral, a suma das cantidades que ao persoal funcioanrio lle
corresponden por retribucións básicas e complemento de destino. A cantidade
que resulte se destinará ata un máximo do 3 % para complemento de
productividade e o 10 % para gratificacións.

Sinala o Sr. Parajó que as conclusións son as seguintes:

1.- O cumprimento estricto das normas legais implica a supresión da paga extra de
nadal 2012 para os empregados públicos.

2.- Porén, realizando unha interpretación legal favorable ao empregado público, de
acordo co principio “pro operario”, se podería realizar unha compensación, nunca
idéntica á paga extra, a través do complemento de producitividade, no caso dos
funcionarios e de melloras salariais, no caso do persoal laboral.

Salienta o Sr. Parajó que os requisitos a cumprir son:
a) As compensacións non poden supoñer incremento da retribución anual total do
empregado en relación ás do ano 2011, en termos de homoxeneidade.
b) Deberá existir crédito suficiente nas partidas de productividade, aínda que sexa
a nivel de vinculación xurídica. O crédito por vinculación xurídica pode proceder
de prazas orzamentadas pero non cubertas durante o exercicio ou doutros
supostos que non consumiran o crédito do persoal orzamento.
c) En calquera caso, o total de productividade non poderá superar o 30 % da
cantidade resultante da resta da masa retributiva global menos a suma de
básicas e de complemento de destino.
d) O Pleno deberá acordar a non dispoñibilidade dos créditos destinado ás pagas
extras de nadal de todos os empregados e afectalos á realización de aportacións
a futuros plans de pensións ou contratos de seguros colectivo.
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Salienta o Sr. Parajó que, en calquera caso, de levarse a cabo esta compensación, os
pagos por productividade ou gratificacións haberían de realizarse en dous ou tres
meses, e nunca no mes de decembro de 2012. Así mesmo, as cantidades resultantes
non deberán ser idénticas ás que se terían que percibir pola paga extra. Di o Sr. Parajó
que o exposto é o que se ten que utilizar para poder pagar a paga extra, e invita ao Sr.
alcalde que o consulte coa Sra. interventora ou cos seus asesores e mire se isto se
pode arranxar, para que os funcionarios cobren integramente a paga de nadal e para
que non se vexan perxudicados pola inflacción que existe actualmente.

Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que é imposible pagar a paga
extra, e que hai que darlle a razón ao Sr. alcalde, engadindo que non vai a permitir que
por pagar a paga extra exista unha retención na participación nos tributos do Estado,
xa que sería moi perigoso entrar nesa dinámica. A Sra. Lemus di que se compromete a
intentar buscar solucións, engadindo que non pode comprometer ao concello a
medidas que irían en contra non so dos traballadores do concello, xa que se o Estado
di que se incumpre a lei e procede á retención dunha parte na participación nos tributos
do Estado, ela non podería ser complice diso, aínda que afecte incluso persoalmente
aos seus dereitos laborais. Anuncia a Sra. Lemus que vai a votar a favor da moción,
porque está de acordo coa idea, porén non entendería unha labor de suicidio do
concello como forma de enfrontarse a unhas políticas totalmente inxustas pero que
poden ter unhas consecuencias moitos máis graves que o seu beneficio persoal.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Lebroán, quen di que hai que lembrarlle ao Sr.
Fernández que durante o goberno do bipartito tamén foron eles os que recortaron
dereitos dos funcionarios e dos parados, e non dixeron nada e estiveron caladiños. Di a
Sra. Leborán que o Sr. Fernández pide un referendun, e que hai que ter en conta que
se vai a celebrar o 21 de outubro, a nivel autonómico.

O Sr. alcalde di que a exposición do Sr. Fernández é impecable, aínda que non se trata
de “salvar os mobles”. Opina que o conveniente é que se fagan propostas ao respecto
e reitera que o que non vai a facer e vender motos, estando seguro de que se o Sr.
Fernández atopara algunha medida e a dirá. Refírese o Sr. alcalde á participación nos
tributos do estado e di que renunciar ao pouco que queda resulta complicado, xa que
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sería sadomasoquismo e non están pola labor. Salienta o Sr. alcalde que o tema supón
un erro garrafal, non so dende o punto de vista laboral senón tamen dende o punto de
vista da economía productiva. Sinala que independentemente do resultado da moción,
seguiranse buscando as vías e remata salientando que se está cercenando a
autonomía local.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
catro votos a favor (2 BNG e 2 grupo mixto) e doce abstención (7 concelleiros/as
non adscritos/as e 5 PP), acorda:
1.- Manifestar o rexeitamento da Corporación municipal ás medidas reguladas
polo Real Decreto-Lei 20/2012, do 13 de xullo.
2.- Rexeitar a decisión de impor ás empregadas e aos empregados públicos,
particularmente os vinculados aos concellos, novas perdas de poder adquisitivo,
que terán un efecto indirecto sobre o consumo no concello e no tecido
económico local.
3.- Compensar a perda do poder adquisitivo das empregadas e dos empregados
públicos municipais, instando á Alcaldía a que adopte as medidas necesarias
para atinxir ese obxectivo.

O Sr. Parajó pide explicación de voto e di que cree que non se entendeu o que el dixo,
engadindo que lle facilitará unha copia ao Sr. alcalde.

Sendo as vinte e dúas horas e trinta e cinco minutos, o concelleiro do grupo mixto, D.
Manuel Parajó Liñares, comunícalle ao Sr. alcalde que se ten que ausentar,
abandonando nese momento, co premiso da Presidencia, o Salón de Plenos.

11.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA A
IMPUGNACIÓN DO REAL DECRETO-LEI 24/2012 QUE LEGALIZA A FRAUDE DAS
PARTICIPACIÓNS PREFERENTES.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz.
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O Sr. Fernández sinala que vai a intervir a concelleira do seu grupo, D.ª Carmen
Diéguez González.

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 14/09/2012 (rex. entrada nº 8.393,
de 17/09/12), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
especial de contas, facenda e asuntos económicos de 24/09/12.

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleira do grupo municipal do BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN PARA A IMPUGNACIÓN DO
REAL DECRETO-LEI 24/2012 QUE LEGALIZA A FRAUDE DAS PARTICIPACIÓNS
PREFERENTES, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.
Exposición de Motivos
O Real Decreto-Lei 24/2012, de 31 de agosto, de reestruturación e resolución de entidades de crédito
supón a legalización da estafa das participacións preferentes, na que foron vítimas milleiros de
persoas subscritoras, en moitos casos pequenas e pequenos aforradores, deste produto financeiro.
O devandito Real Decreto-Lei concédelle poderes excepcionais ao Fondo de Reestruturación
Ordenada Bancaria (FROB), creando unha lexislación a propósito e especialmente para que poida
reestruturar o sector financeiro ao seu arbitrio, mesmo aínda que sexan entidades solventes. De
acordo con esta norma, só se salvarán as entidades sistémicas, os grandes bancos de ámbito estatal,
co que se abre a vía á liquidación da entidade sistémica para Galiza, NGBanco, procedente da fusión
das caixas de aforros galegas, cuxo futuro resulta imprescindíbel para evitar o espolio do noso aforro.
Ademais, en base ás facultades excepcionais concedidas ao FROB, permite que dito Fondo poida
mudar unilateralmente as condicións pactadas nas participacións preferentes ou outros instrumentos
financeiros análogos contratados, mesmo impondo cambios obrigatorios por outros produtos
financeiros, co que as persoas subscritoras de participacións preferentes poden ter que asumir perdas
de até un 70% a respecto do valor inicial desas participacións e só poderán percibir polos seus activos
o valor de mercado máis como máximo un 10%. Dese xeito, como xa se adiantara no Memorando
asinado coa UE para percibir as axudas dirixidas a reestruturar o sector financeiro do Estado español,
o Goberno asume que pequenas e pequenos aforradores teñan que sufragar unha parte do rescate da
banca privada, situándose así claramente do seu lado e virándolle as costas ás vítimas desta fraude.
Xa que logo, está a legalizarse a expropiación dos cartos na súa maior parte de persoas aforradoras,
non de especuladores, a través dunha estafa cometida pola banca co engano masivo do que noso
concello e en Galiza foron vítimas miles de persoas pequenas aforradoras.
Non só se consolida así a estratexia de sanear as perdas da banca privada con fondos públicos de
toda a sociedade, senón que se afonda en deixar libres de toda culpa aos especuladores, ás persoas
e entidades que realmente desenvolven unha economía de casino que está na raíz da actual crise,
mentres se castiga a quen simplemente mantiña depósitos aforrados nas entidades financeiras.
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E por isto que o grupo municipal do BNG presenta esta moción e solicita o voto favorábel do Pleno da
Corporación municipal para a adopción do seguinte
ACORDO
1. Instar á Xunta de Galiza a interpor recurso de inconstitucionalidade contra o Real Decreto-Lei
24/2012, do 31 de agosto.
2. Instar á Xunta de Galiza a personarse na demanda interposta pola Fiscalía Superior de Galiza,
apoiando as súas pretensións.
3. Instar ao Goberno do Estado a que exclúa ás persoas aforradoras subscritoras de participacións
preferentes ou débeda subordinada das quitas ou canxes obrigatorios previstos no RD-Lei 24/2012.
4. Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a adoptar as medidas precisas para garantir a
devolución íntegra do investido ás persoas aforradoras en participacións preferentes e débeda
subordinada en entidades financeiras.
5. Remitir este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do Estado e grupos
parlamentares do Parlamento de Galiza”.

A Sra. Diéguez explica que a Lei 19/2003 legaliza as participacións preferentes e así
comeza o problema, aínda que non se detecte ata máis tarde. Nese momento o
Presidente era o Sr. Aznar, o Ministro de economía o Sr. Rato e como Vicepresidente
estaba o Sr. Rajoy. Di a Sra. Diéguez que como os bancos e as caixas necesitaban
fondos ao Sr. Rato se lle ocurriu legalizar a estafa coa legalización das preferentes. Así
as entidades bancarias consiguen liquidez a base de enganar a
os pequenos aforradores.

Continua a Sra. Diéguez explicando que no 2012 hai unha lei que sigue legalizando a
estafa e salienta que cada vez que hai Pleno acaban falando dos Reales Decretos
porque o Sr. Rajoy non sabe gobernar doutro xeito.

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, non
fai uso da súa quenda de intervención.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu
grupo, D. José Patiño Amboage.
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O Sr. Patiño di que non se pode enganar á xente, que son todo paradoxas e que a
moción lle parece un cachondeo, xa que se rie da xente que ten preferentes. Sinala
que foi o PSOE co apoio do BNG quen aprobou as preferentes. Explica que o portavoz
do BNG no Parlamento se opuxo dende o principio á vía arbitral como método útil para
solventar o problema das preferentes e grazas á Xunta de Galicia na actualidade xa
cobraron 2000 familias, sendo moi fácil botarlle a culpa a outros.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, quen di que a Sra. Diéguez debería explicar
ben como viu o Real Decreto. Sinala que no BBVA, no Banesto e no Santander, non
hai problemas, e que o problema é das axudas recibidas e que no caso de Caixa
Galicia xa recibiu 4.000 millóns e vai a recibir agora 5.000 millóns máis, aínda que con
condicións. Di o Sr. Pallas que en Galicia, a maioría dos afectados son de Cangas,
engadindo que lle gostaría saber cantos afectados hai en Teo, xa que a maioría son do
sur de Pontevedra. Remata o Sr. Pallas sinalando que no Real Decreto a quita é so
para as entidades que van a recibir axudas.

O Sr. alcalde di que xa son todos maiores e que todos saben que de forma encuberta
houbo un proceso de estafa. Opina que, máis alá das solucións que se poidan dar, en
Teo hai xente afectada, aínda que non o di, porque o leva como unha vergoña persoal.
Pide o Sr. alcalde que haxa ponderación, indepedentemente das culpabilidades. Dille
ao Sr. Pallas que non sabe de onde sacou a culpabilidade do BNG e do PSOE, xa que
quen emite as preferentes é a entidade non un goberno. Remata o Sr. alcalde
anunciando o seu apoio á moción.

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, sinala que foi o Sr. Aznar e que este tiña un
obxectivo claro que era capitalizar os bancos, engadindo que iso pode demostrarllo aos
concelleiros, e mellor publicamente. Di o Sr. Fernández que o que ten que quedar claro
é que houbo un responsable, que non foi o BNG. Di o Sr. Fernández que coñece a
moita xente en Teo que foron estafados e realmente se agochan por si se rien deles,
porque isos son os valores que hai. O Sr. Fernández di que lle gostaría leer un
pequeno extracto da manifestación da plataforma dos afectados, do día 22, no que
dicía “primeiro atopamos cos directivos e empregados das entidades bancarias, logo
coa ceremonia de confusión do Instituto Galego de Consumo.....e dende o 30 de
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agosto co expolio argallado polo do Consello de Ministros do gobenro de España coa
aprobación do Decreto 24/2012, ....e mentras tanto, dende o o 19 de xuño, seguen a
marearnos coa arbitraxe”. Di o Sr. Fernández que esta última será a solución so para
15% dos afectados, é dicir, tres de cada catro. Salienta que tamén existen afectados
doutros bancos, non so de Caixa Galicia, sendo que incluso con algúns chegaron a
acordos “dándolle metal”. Di o Sr. Fernánde que remataba o manifesto afirmando que
“somos aforradores, pero....”.
Aberta a segunda quenda de intervencións, a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus,
non fai uso do seu turno de intervención.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Amboage, e di que o 80 % dos afectados sabían no
producto no que se metían, porque o 7 % de intereses era moi bonito, engadindo que
non discute que ao 20 % se lle enganou, como á xente maior. Opina o Sr. Amboaje
que, tal e como dixo o Sr. alcalde, non se trata dun tema político, senon das entidades
bancarias, e o BNG comezou botándolle a culpa ao PP. Remata o Sr. Amboage
sinalando que a xente que foi ás entidades a comprar o producto, e sabía o que había,
agora non reclama nada.

Intervén o concelleiro Sr. Rey, e di que cando se fala deste tema hai que falar con
seriedade. Explica que as participacións preferentes, como débeda subordinada, non
son productos en sí mesmos nin bos nin malos, son productos de capital. Cando se
pode facer ben ou mal é no momento da comercialización. Salienta que se se lle di a
un señor que ocupa o último lugar na prelación de cobro, non se lle vai a vender
ningunha. Trátase dun producto que non é amortizable. Como na banca non existe
mercado secundario, tipo bolsa, as entidades crean unha especie de mercado
secundario interno. Hai que explicarlle máis á xente e decirlle que se as cousas non
están ben iso xa non vale o 7%. Explica o Sr. Rey que o 80 % ou 85 % da débeda
colocouse con pequenos aforradores, non co gran aforrador, dicíndolle a xente que
cando o quixera o levaba. Salienta o Sr. Rey que cando as cousas van mal, o mercado
secundario deixa de funcionar e reitera que ao 85 % non sabía realmente nin se lle
explicou o que mercaban, pese a que se lles estaba vendendo de xeito incentivado ese
producto. Salienta que a Xunta e o Banco de España o sabían e as duas tiñan
responsablilidades, como reguladoras, pero ninguén esperaba que sucedera o que
- 63 -

sucedeu, e cando sucede, a solución é mala. Opina o Sr. Rey que a solución é mala
porque se pretende que como se lle pagou un 7 % o resto xa non llo se lle da e iso é un
fradude, porque habería que devolver o capital íntegro. Remata o Sr. Rey sinalando
que o fraude estase facendo co permiso do regulador, o goberno central e a Xunta de
Galicia, sen que teña ningunha culpa nin o BNG, nin o bipartito.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
dez votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixtoPSdeG-PSOE) e cinco abstencións (5 PP), acorda:
1. Instar á Xunta de Galiza a interpor recurso de inconstitucionalidade contra o
Real Decreto-Lei 24/2012, do 31 de agosto.
2. Instar á Xunta de Galiza a personarse na demanda interposta pola Fiscalía
Superior de Galiza, apoiando as súas pretensións.
3. Instar ao Goberno do Estado a que exclúa ás persoas aforradoras subscritoras
de participacións preferentes ou débeda subordinada das quitas ou canxes
obrigatorios previstos no RD-Lei 24/2012.
4. Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a adoptar as medidas
precisas para garantir a devolución íntegra do investido ás persoas aforradoras
en participacións preferentes e débeda subordinada en entidades financeiras.
5. Remitir este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno
do Estado e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza.

12.- MOCIÓNS.
O Sr. alcalde da conta de que hai unha moción presentada polo PSdeG-PSOE, o grupo
municipal do BNG e polo concelleiro D. Ignacio Iglesias Villar, en representación dos
concelleiros e concelleiras do grupo de goberno, con motivo do anuncio do goberno de
España de reformar a “Lei 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción
voluntaria del embarazo”, de 28/09/2012.
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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 outra moción de urxencia, presentándose unha moción polo
grupo municipal do PP sobre o cambio de ubicación da fosa séptica que se está a
construir no lugar de Insúa, de 27/09/2012.
Procédese a continuación a tratar as dúas mocións sinaladas.
1.- Moción do PSdeG-PSOE, do grupo municipal do BNG e do concelleiro D. Ignacio
Iglesias Villar, en representación dos concelleiros e concelleiras do grupo de goberno,
con motivo do anuncio do goberno de España de reformar a “Lei 2/2010 de salud
sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo”, de 28/09/2012.

A Sra. Lemus xustifica a urxencia sinalando que maña é o día internacional por un
aborto seguro, gratuito e público e polo tanto se van a celebrar concentracións en
diferentes puntos a nivel internacional. Explica que concretamente en Santiago, na
praza do Toural, hai unha manifestación. Di a Sra. Lemus que como se está falando
dende o goberno central da reforma da Lei 2/2010, os grupos que asinan a mocíón
queren amosar o apoio á reinvindicación de mañan e ao manifesto “decidir fainos
libres”.

Sometida a urxencia votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
presentes e co quorum da maioría absoluta do número legal dos seus membros,
acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción do PSdeGPSOE, do grupo municipal do BNG e do concelleiro D. Ignacio Iglesias Villar, en
representación dos concelleiros e concelleiras do grupo de goberno, sobre a
reforma da “Lei 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria
del embarazo”, de 28/09/2012.
A portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, da conta da moción sinalada que se reproduce
a continuación.
“MOCIÓN QUE PRESENTA OS GRUPOS MUNICIPAIS DO PSdG – PSOE, DO
BNG E O CONCELLEIRO IGNACIO IGLESIAS VILLAR, EN REPRESENTACIÓN
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DOS CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS DO GRUPO DE GOBERNO
DO
CONCELLO DE TEO CON MOTIVO DO ANUNCIO DO GOBERNO DE ESPAÑA DE
REFORMAR A “LEY 2/2010 DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO”.
Ao abeiro do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais, os Grupos Municipais do PSdG-PSOE, do BNG e o
Concelleiro Ignacio Iglesias Villar, en representación dos concelleiros e concelleiras do
Grupo de Goberno do Concello de Teo desexan someter á consideración do Pleno
Municipal a seguinte
MOCIÓN.
Ante a intención manifesta do actual Goberno de España de reformar a “Ley 2/2010 de
3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo”, en termos claramente restritivos e de eliminación de dereitos, máis de 30
organizacións galegas (políticas, sindicais, de mulleres, colectivos en defensa da
sanidade e outras entidades sociais, uníronse baixo o manifestó “Decidir fainos libres”
que aposta claramente polo dereito das mulleres a decidir libremente sobre a
interrupción do seu embarazo como parte fundamental dos Dereitos Humanos das
Mulleres, porque o exercicio deste dereito non pode ser regulado polo Código Penal.
Unha vez máis, o Goberno do PP, ante a ineficacia da súa política económica, optou
por aplicar a súa política ideolóxica máis conservadora, recortando os dereitos das
mulleres. Unha perda de dereitos que suporía un risco para a saúde e a vida das
mulleres, omitindo a obrigación do Estado de acordo coa normativa europea e
internacional, de referendar a protección e seguridade xurídica en materia de dereitos
sexuais e reprodutivos.
O dereito a decidir das mulleres sobre os seus corpos e as súas vidas está enfrontado
co prototipo de feminidade que discrimina ás mulleres e que pretende impor o Goberno
con esta anunciada reforma.
Con esta moción seguimos as recentes recomendacións que Nacións Unidas realizou a
España, con ocasión da revisión do cumprimento do Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) onde recoñece os dereitos ao traballo,
educación, seguridade social e o dereito a garantir o máis alto nivel posible de saúde,
incluíndo a saúde mental, sexual e reprodutiva, sen discriminación algunha. Nelas,
Nacións Unidas recomenda ao Estado/España garantir a plena aplicación da Lei
Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de 2010 en todo o territorio nacional e a adopción dun
procedemento básico común a todas as comunidades para garantir un acceso
equitativo á interrupción voluntaria do embarazo; para asegurar que o exercicio da
obxección de conciencia por parte de médicos e doutros membros do persoal sanitario
non constitúa un obstáculo para as mulleres que queiran pór fin a un embarazo.
Por todo o antedito, o Concello de Teo aproba a seguinte moción:
1. Este Concello acorda adherirse ao manifesto “DECIDIR FAINOS LIBRES”
elaborado pola Plataforma Estatal en Defensa dos Dereitos Sexuais e Reprodutivos
que agrupa a máis de 140 organizacións sociais e de mulleres. Así mesmo,
comprométese a colaborar coa Plataforma Galega recentemente constituída, que
integra ata agora 31 organizacións de toda Galicia, promovendo as súas actividades
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a través dos medios de comunicación locais e con actividades de difusión do
Manifesto.
2. Este concello acorda esixir ao Goberno Central o mantemento da Ley 2/2010 de 3
de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo”. No mesmo sentido, acorda instar ao Goberno da Xunta de Galicia a
poñer todos os medios necesarios para a implementación de dita Lei, de xeito que
garanta que as mulleres na nosa comunidade poidan exercer o seu dereito á
interrupción voluntaria do embarazo, se así o desexan.
3. Apoiar expresamente a mobilización que a plataforma galega polos dereitos
sexuais e reprodutivos, DECIDIR FAINOS LIBRES, ten convocada para o día 28 de
setembro ás 20.00 horas en varias cidades de Galiza. En Santiago na praza do
Toural.
4. Dar traslado deste acordo ao goberno central, ao presidente da Xunta de Galiza,
así como aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza.
En Teo, a 28 de setembro de 2012”

A Sra. Lemus sinala que dende fai un tempo o Ministro de xustiza fala de que van a
cambiar a lei 2/2010, aínda que se pode dicir que houbo bastantes bandazos no
contido da reforma, en parte ante a alarma social causada por determinadas
aseveracións do Ministro de Xustiza. Di a Sra. Lemus que os grupos propoñentes
queren apoiar a lei 2/2010, que supuxo un avance nun dereito fundamental, como é o
dereito das mulleres de decidir sobre o seu corpo e a súa vida. Sinala que se trataría
de que este dereito a decidir se xustifique como dereito, non como medida penal, que o
ministro de xustiza ten que regular. O Sr. Gallardón fixo declaracións que supoñen ir
máis atrás da lei de 1985, e utilizar unha sentencia do Tribunal Constitucional dunha
forma torticera. A Sra. Lemus salienta que o dereito a abortar é un dereito non unha
obriga, engadindo que se trata de algo que hai que mellorar na saúde sexual e
reproductiva, por exemplo no ámbito dos métodos anticonceptivos, pero chegar ata o
punto de enfrontar o dereito dunha muller a decidir sobre o seu corpo sobre o dereito
dun non nacido, en caso de violación ou en caso saúde física, como se fora un
coladero, como di o Ministro de Xustiza, como unha criminalización e penalización
dunha muller que aborta, é demasiado grave. Hai que ter en conta que existe unha
plataforma galega e unha plataforma a nivel estatal e habería que recoñecer que fronte
a estes ataques aos dereitos das mulleres se presenta a sociedade civil, de diferentes
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ámbitos e con diferentes obxectivos. Opina a Sra. Lemus que se trata dunha estratexia
de criminalización totalmente ideolóxica, sen ningún tipo de contido, que parte dunha
idea totalmente equivocada da liberdade da muller.

A Sra. Lemus di que se houbera calquera dúbida habería que ver unha noticia do diario
La razón do 26 de setembro, no que se afirmaba que “o aborto voltará a ser delito”.
Opina a Sra. Lemus que a criminalización da saúde sexual e reproductiva dunha muller
é tan grave que non se debe deixar que as interpretacións torticeras dunha sentenza
do Tribunal Constitucional impliquen un deixar atrás temas tan importantes para o
desenrolo do país como un estado de benestar defensor dos dereitos individuais.

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que o 4 de setembro celebrouse o Día Mundial
da Saúde Sexual. Explica que segundo a Organización Mundial da Saúde, a saúde
sexual é "un estado de benestar físico, emocional, mental e social, relacionado coa
sexualidade, non só a ausencia de enfermidade, disfunción ou incapacidade”. Di que
para que se acade e manteña a saúde sexual, os dereitos sexuais de todas as persoas
deben ser respectados, protexidos e exercidos con plenitude. Salienta o Sr. Fernández
que a Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Saúde Sexual e Reprodutiva e da
Interrupción Voluntaria do Embarazo, garante para as mulleres a libre decisión sobre a
súa maternidade, unha parte fundamental dos dereitos sexuais. Salienta que o
Goberno do Estado ven de manifestar a súa decisión política de recortar ese dereito. O
BNG tense manifestado en numerosas ocasións en contra deste recorte anunciado,
igual que o teñen feito numerosas plataformas e organizacións de mulleres en Galicia e
no Estado. O BNG ten así mesmo reclamado a necesidade de que o Goberno galego
elabore unha normativa propia que manteña estas garantías malia as modificacións
que se fagan na normativa estatal. Di o Sr. Fernández que mañan, 28 de setembro,
celébrase en Latinoamérica dende 1990 o “Día de Acción Global para un Aborto Legal”,
celebración á que este ano 2012 sumarémonos tamén en Galicia. Con motivo destas
celebracións, é preciso que novamente as institucións manifesten claramente o seu
apoio ao mantemento deste dereito das mulleres á interrupción voluntaria do embarazo
garantido coa lei actual de prazos. Di o Sr. Fernández que polo exposto, o grupo
municipal do BNG apoia e fai parte desta moción, en base a unha proposta de Teenses
pola Igualdade, e solicita do Pleno da Corporación o apoio ao acordo que incorpora.
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O concelleiro Sr. Iglesias di que quere amosar o seu agradecemento á Asociación
Teenses pola Igualdade, que foi á que achegou a todos os grupo municipais esta
proposta de moción, que consideran imprescincible. Salienta que é imprescindible
porque a Lei 2/2010 foi un dos grandes avances da lexislatura pasada, porque
desterrou a inseguridade xurídica que había cando as mulleres tiñan que facer un IVE e
o consolidou como unha práctica médica máis, que é o que é, e garante o dereito das
mulleres, das parellas e da sociedade, a ter un control necesario e básico sobre a súa
sexualidade e a súa reproducción. Salienta o Sr. Iglesias que o IVE non é unha broma
nin un episodio máis, é simplemente a última solución a unha situación de urxencia, e
como tal ten que estar garantido. Di o Sr. Iglesias que ten anos suficientes para ter
lembranza de cando era ilegal, e voltar a aquelas compañeiras de instituto que se
marchaban en coches a Portugal a abortar nunhas condicións terribles, con catro
duros, hoxe nos parecería unha locura, e se está ao borde de voltar a vivila e de voltar
a vivir situacións de malas prácticas médicas o pseudomédicas que deixan secuelas
bastante máis fastidiadas. Opina o Sr. Iglesias que isto se está dicindo cunha linguaxe
como a que utiliza o Sr. Gallardón, practicamente insultante, porque o aborda dende
unha perspectiva de falta de rigor e de respecto, non podéndose socialmente deixar
que se saia coa súa. Salienta o Sr. Iglesias que persoalmente e profesionalmente lle
afecta moito que o Ministro de xustiza teña a cara de dicir que unha das situacións
máis terribles e sangrantes que pode pasar unha muller, é a de poñer fin a un
embarazo avanzado, por unha malformación incompatible coa vida, que o trivialice de
tal xeito lle parece algo que calquera que o vivira un pouco de cerca sabe que non é
así. Explica o Sr. Iglesias que iso ocorre a mesma semana que se rebaixa a pensión ás
coidadoras, ás persoas con dependencia e se lle quita a cotización á seguridad social.
Explica o Sr. Iglesias que o que se lle está dicindo ás mulleres é que teñan fillos, sexa
cal sexa o seu estado físico, que non se lles vai a axudar e que van a chegar aos 65
anos sen ter ningún tipo de cotización á seguridad social. Remata o Sr. Iglesias
sinalando que hai que facer fronte a isto, hai que participar nas movilizacións e entre
todos e dende o concello de Teo hai que aprobar esta moción.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e lle cede a palabra á concelleira do seu grupo
D.ª Mª de las Mercedes Souto Abeijón.
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A Sra. Souto di que dende o seu grupo están de acordo en que a muller poida decidir
libremente se quere ou non quere ter fillos, cando e con quen. Porén tal e como foi
formulada a moción, non tendo constancia dela ata fai uns minutos, e houbendo
querido quizáis participar dela, non poden estár contentos en non ter sido informados.
Di que con iso queda clara a súa postura, xa que houberan participado da moción,
repasando certas cousas, pero non se van a intepor a ela en ningún caso.
Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, que di que se alegra do exposto polo
PP, porque de vez en cando hai que dar un golpe na mesa, á marxe de consideracións
partidistas. Di que cree que o Sr. Iglesias intentou contactar co PP, por esta moción,
engadindo que descoñece cal vai a ser a postura deste grupo, engadindo que non
admitiría ningun tipo de modificación da moción. Salienta que antes se lle esqueceu
felicitar á asociación de Teenses pola Igualdade, que presentou a moción para todos os
grupos, co cal xa non sabe ata que punto a culpa é achacable a un lado o outro,
engadindo que, en todo caso, se a postura do PP é de apoio á moción estaría
encantada.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e sinala que xa quedou todo dito pola Sra.
Lemus.

Intervén o concelleiro Sr. Iglesias e aclara que onte a última hora da mañan os
representantes da asociación Teenses pola igualdade colocaron unha copia da moción
nas respectivas bandexas de todos os grupos políticos e que el chamou onte a todos,
incluída á Sra. Souto, preto da hora de xantar. Aclara que hoxe pola maña volveu a
intentalo, engadindo que o sinte e que lle pide a Sra. Lemus as disculpas que sexan
necesarias. Remata o Sr. Iglesias dicindo que se o PP apoia isto lle poden botar as
culpas que sexan, que pode con ela.

Di o Sr. alcalde que se abre a segunda quenda de intervencións.

Intervén a Sra. Souto e di que tamén existe o correo electrónico para poder
comunicarse con ela, ademais do teléfono, posto que cando se lle chamou estaría
traballando e non lle permiten ter móvil. Di que dende o seu grupo queren voltar a
remarcar que como mulleres teñen os seus dereitos a decidir.
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG, 5 PP e 1
grupo mixto-PSdeG-PSOE), acorda:

1. Este Concello acorda adherirse ao manifesto “DECIDIR FAINOS LIBRES”
elaborado pola Plataforma Estatal en Defensa dos Dereitos Sexuais e
Reprodutivos que agrupa a máis de 140 organizacións sociais e de mulleres.
Así mesmo, comprométese a colaborar coa Plataforma Galega recentemente
constituída, que integra ata agora 31 organizacións de toda Galicia,
promovendo as súas actividades a través dos medios de comunicación locais
e con actividades de difusión do Manifesto.
2. Este concello acorda esixir ao Goberno Central o mantemento da Ley 2/2010
de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo”. No mesmo sentido, acorda instar ao Goberno da Xunta de
Galicia a poñer todos os medios necesarios para a implementación de dita
Lei, de xeito que garanta que as mulleres na nosa comunidade poidan exercer
o seu dereito á interrupción voluntaria do embarazo, se así o desexan.
3. Apoiar expresamente a mobilización que a plataforma galega polos dereitos
sexuais e reprodutivos, DECIDIR FAINOS LIBRES, ten convocada para o día
28 de setembro ás 20.00 horas en varias cidades de Galiza. En Santiago na
praza do Toural.
4. Dar traslado deste acordo ao goberno central, ao presidente da Xunta de
Galiza, así como aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza.

2.- O Sr. alcalde, cede a palabra ao portavoz do PP para que pase a expoñer a urxenca
da moción do grupo municipal do PP sobre o cambio de ubicación da fosa séptica que
se está a construir no lugar de Insúa, de 27/09/2012.
O Sr. Guerra explica que a urxencia da moción responde a que as obras xa se están
executando, e trátase de evitar que avance máis a obra e se gasten máis cartos ali.
Sometida a urxencia votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
presentes 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 sobre o
cambio de ubicación da fosa séptica que se está a construir no lugar de Insúa, de
27/09/2012.
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O Sr. Guerra da conta de moción do seu grupo sobre o cambio de ubicación da fosa
séptica que se está a construir no lugar de Insúa, de 27/09/2012, que se recolle a
continuación.
“José Manuel Guerra Calvelo, portavoz do Partido Popular na Corporación municipal do
Concello de Teo, formulo a presente moción para o seu debate de urxencia no Pleno
que se celebrará no día da data, polos seguintes motivos:
1. O Concello de Teo está acometendo obras de instalación de sumidoiros e
colocación dunha fosa séptica no lugar de Insua, da parroquia de Luou.
2. Os veciños do nomeado lugar de Insua, dirixíronse ao concelleiro de Obras do
Concello, o sr. Sisto Edreira, coa demanda de que se situara nunha distinta
situación a fosa séptica, co cal daría servizo a preto de quince vivendas máis e se
distanciaría dun manancial de auga e dunha fonte existente nas inmediacións desta
colocación. Esta demanda non foi atendida.

3. Este portavoz, facéndose eco da demanda veciñal, e tendo en conta a sobrada
razón desta tamén acudiu ao referido concelleiro requirindo o cambio de situación
da fosa séptica. Esta demanda tampouco foi atendida.

4. Cónstanos que con esta mesma data os veciños, ante a non resposta do
concelleiro ás súas lóxicas pretensións, presentaron no Rexistro Xeral do Concello
un escrito reivindicativo destas, sinalando que a colocación é unha “ocorrencia
inxustificada propia do responsable de Obras do Concello”.
Polo exposto, propoño ao Pleno a adopción do acordo polo que se deixe sen efecto a
colocación da fosa séptica proposta polo concelleiro sr. Sisto Edreira e, tendo en conta
as lóxicas e xustas pretensións dos veciños, se sitúe a mesma no lugar que os
mesmos propoñen e que dende este grupo municipal se apoia.
Teo, 27 de setembro de 2012”

O Sr. Guerra explica que os chamaron os veciños en relación coa depuradora que se
está exectuando en Insúa, nun terreo municipal, coa que están descontentos, e tiñan
outra idea de facer facer dous metros máis de tubo, permitindo un veciño que pasara
polo seu terreo e contribuíndo os veciños a pagar o tubo e a zanxa, dándoselle así
cobertura a 14 casas mais. Di que estivo calculando e sinala que o coste ascendería a
4.110 €.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, di
que vai a esperar ao posicionamento do equipo de goberno.

Intervén o Sr. Sisto e dí que existe unha argumentación para defender a ubicación
actual, pero que lle costa entrar a defendela porque xurídicamente a moción é inviable.
Non se pode esquecer que a ubicación foi unha decisión que adoptou o Pleno da
Corporación, despois a obra sacouse a licitación, adxudicouse a unha empresa, se está
executando, e calquera modificación podería dar lugar á perda dos cartos da
Deputación. Salienta o Sr. Sisto que é impensable tirar agora abaixo un plan provincial,
en execución, maxime se se ten en conta que se trata dunha depuradora provisional,
modular, ata que a Xunta e o Estado executen o colector, podéndose mover, e que se
coloca alí para eliminar un problema puntual de saúde pública. Salienta o Sr. Sisto que
agora non é posible trasladar a depuradora outro sitio.

A petición do Sr. Sisto, interveño eu, secretaria do concello, para sinalar que dende o
punto vista xurídico, na medida en que se trata dunha modificación contractual, o
asunto debería pasar por unha fiscalización previa para determinar se se poder facer.

A Sra. Lemus di que lle entran dúbidas dende o punto de vista legal. Salienta que se
trataría dunha modificación importante, e non por razóns sobrevenidas, sen esquecer
que se trata dun contrato asinado polo concello, no que xa hai un contratista.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que ao seu grupo lle pasa o mesmo
que a Sra. Lemus, xa que se aprobou no PCC e por todos os grupos, se trataría dunha
cuestión xurídica, pero habería que ter en conta as implicacións que pode ter paralizar
unha obra deste tipo. Di o Sr. Fernández que, en todo caso, se se acordase o que se
propón agora se podería entrar nunha dinámica perniciosa.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que o luns falaron co Sr. Sisto, e non lle dou
solución ao tema. Se lle reiterou despois e quedou de darlle un papel asinado aos
veciños de que sería por dous anos, e non llo dou. Opina o Sr. Guera que o que piden
os veciños é de sentido común, engadindo que se trataría de 14 veciños máis que se
brindan a pagar os costes.
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Intervén o Sr. alcalde e salienta que hai unha cuestión procedimental, na medida en
que existe a disponibilidade dos terreos, houbo unha aprobación plenaria, unha
licitación, a adxudicación, e un inicio de obras, sendo que se todo esto non estivera
feito podería ser discutible o cambio de ubicación. Salienta o Sr. alcalde que hai que ter
en conta a natureza da depuradora en relación co tema dos verquidos.

O Sr. Sisto di que non existe outro terreo dispoñibles.

O Sr. Guerra di que un dos veciños se brindou a ceder a súa finca.

O Sr. Sisto di que non se trata de poñer tubos por poñer e que habería que pensar
como se fai sen consignación orzamentaria ao respecto.

O Sr. alcalde di que se se está debatendo a moción é porque entende que a
competencia sobre a ubicación foi plenaria e se se pretende un cambio de ubicación
tamén é competencia plenaria.

Aberta a segunda quenda, a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, di que é un dos
temas máis complicados que viviu no Pleno. Sinala que dende o seu punto de vista o
concello se metería nun problema gordo co risco de perderse os cartos da Deputación,
sen esquecer que se trata dunha obra temporal, por un problema de saúde, que foi
aprobado por todos os grupos en Pleno. A Sra. Lemus pídelle ao Sr. Sisto que faga un
esforzo en explicarlle o tema ben aos veciños e anuncia a súa abstención.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que sería importante que se seguira o
tema e se explicara aos veciños. Salienta que haberá que telo en conta para darlle
servizo aos veciños, especialmente a esas quince casas que quedan fora. Considera o
Sr. Fernández que cando se fai o PCC, e se adopta un acordo, é importante que todos
sepan de que obra se está falando, e do que queren e non queren os veciños, para
evitar situacións como estas.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
cinco votos a favor (5 PP), sete en contra (7 concelleiros/as non adcritos) e tres
- 74 -

abstencións (2 BNG e 1 grupo mixto), acorda rexeitar a moción do PP sobre o
cambio de ubicación da fosa séptica que se está a construir no lugar de Insúa.

13.- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO.
A portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas:
1.- Interésase a Sra. Lemus pola farola dos Tilos.

O Sr. Sisto explica que foi enviado ao seguro, porque hai que facelo cos cartos deste,
esperando poder executalo mañan ou pasado, non podéndose facer a costa do
concello, sen poder despois repercutilo no seguro.

2.- Pregunta a Sra. Lemus como rematou o do transporte de Caheiras.

A Sra. Garea di que se leva con este tema dende maio e que agora está solventado.

A Sra. Lemus di que non lle importa quen ten a culpa, senón que quere que este
solventado e que o ano que ven non volte a pasar.

A Sra. Garea explica que hoxe subiron os nenos do bachiller de Calo e da zona de
Milladoiro, pero que xa dende o primeiro día subiron os das outras empresas.

A Sra. Lemus di que a ela lle interesa o de autobuses de Calo.

A Sra. Garea di que como a Sra. Lemus dixo que non sabía de quen era a culpa, lle
gostaría aclarar que a competencia do transporte é da Consellería.

A Sra. Lemus sinala que na Xunta lle din que ninguén se puxo en contacto con eles.
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A Sra. Garea di que entón están mentindo porque falou ela, o alcalde e os
representantes da Ampa do instituto. Aclara a Sra. Garea que non sabe a onde chamou
a Sra. Lemus e que iso lle corresponde á Xefatura Territorial.

A Sra. Lemus sinala que o que a ela lle dixeron era que dende o concello non fixera
nada e que o tema era co director do instituto e que este si fixera.

A Sra. Garea explica que se reuniu coa Ampa, co equipo directivo e cos pais dos
alumnos, varias veces, e se lles explicou moi claro cales eran as competencias de cada
un. Reitera que a competencia do transporte é de educación. Explica que o tema saltou
porque se estaba pagando o transporte de bacharelato, porque non se paga pola
Consellería, e cando se intentou aplicar a intrucción 3/2012 , que di que teñen dereito a
utilizar as prazas libres, xurdiu a reticencia das empresas que non facían máis que
poñer atrancos. Salienta a Sra. Garea que se fixeron todas as reunións do mundo
mundial, estando incluso noites ata as once da poñendo neno por neno, adxudicando
paradas e rutas, polo que non poden dicir eso. A Sra. Garea di que falaron co Sr.
alcalde, con ela, con Rosa, a presidenta da Ampa, co instituto e que fai unha semana
se dixo que estaba solventado, e suponse que por reticencias das empresas houbo
partes que se voltaron atrás, e despois, quizáis a presión da Ampa dicindo que se ian a
tomar medidas, fixo que a persoa responsable do transsporte dera ordes a quen tiña
que darllas, que era a empresa.

A Sra. Lemus di que a ela lle dixeron que non houbera a solicitude correspondente.

O Sr. alcalde di que están relativamente satisfeitos de que se solventara e de que este
ano os pais e o concello non teñan que facer aportacións, engadindo que cabe agardar
que a cousa funcione, aínda que intúen que a cousa non vai a quedar así. Salienta que
se existe un marco e hai prazas libres haberá que prestar o servizo, engadindo que se
tiveron moitísimas conversas e visitas á Xunta polo que non se pode dicir que non se
falou con eles.

Sinala a Sra. Lemus que lle falaban de poñer un tercer autobus.
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A Sra. Garea resposta que sí, porque nesa zona aumentaron os nenos e os dous
autobuses que normalmente viñan do Milladoiro non chegaban, e ao ter que poñer o
terceiro autobus solicitouse polo concello e pola Ampa que se deixaran utilizar as
prazas libres.

3.- Interésase a Sra. Lemus pola piscina municipal.

O Sr. Sisto di que xa chegou a aprobación da modificación e que se fara
probablemente un pleno extraordinario para o regulamento, a licitación e o tema das
taxas. Explica que a obra vai moi avanzada.

A Sra. Lemus pregunta se as obras están rematadas ou recepcionadas.

O Sr. alcalde resposta que non, por unha cuestión formal do modificado.

A Sra. Lemus sinala que a data de finalización era o 17 de xullo, polo que polo menos
debería ter existido unha prórroga do prazo de execución.

O Sr. Sisto di que existe un incumprimento de prazos evidente que non é imputable á
empresa, porque non pode executar obra dun reformado que non foi definitivamente
aprobado.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG.
Os concelleiros do BNG formulan os seguintes rogos:
1.- O Sr. Fernández pide que se proceda á actualización da páxina web, porque se se
pincha en idioma pon “español”.

2.- O Sr. Fernández sinala que na escola de Calo, hai dous posibles entradas, unha por
abaixo e outra polo pabellón. Pide que pola parte de abaixo se poña un espello, porque
está perigoso, ao non ter visibilidade.
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ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO PP.
Os concelleiros do PP formulan os seguintes rogos e/ou preguntas:
1.- O Sr Pallas di que hai un veciño en A Torre de Cacheiras, que presentou no
concello no ano 2010 un escrito en relación cun problema cun veciño que tapou as
tuberías das pluviais. Di que estivo ali o domingo e pouco máis lle teñen que sacar a el
e máis o coche da auga que había. Salienta o Sr. Pallas que sempre se está inundando
e que haberá que dicirlle á veciña de abaixo que non pode tapar as augas pluviais.

O Sr. Sisto di que hai un expediente cunha resolución da alcaldía. Explica que se mirou
a posibilidade de abrir de saída cun rego polas fincas que estaban a continuación, pero
os particulares non permiten esa posibilidade.

O Sr. Pallas di que hai unha resolución da alcaldía que se lle obriga a limpar e iso está
como está, engadindo que non se poden tapar os tubos.

O Sr. Sisto di que por iso se lle abriu o expediente.

O Sr. Pallas di que está igual que estaba.

O Sr. Sisto di que se mirará como está o expediente.

O Sr. Pallas di que estará pendente deste tema.

2.- Refírese o Sr. Pallas ao paso de peóns do Rapeiro e di que había que cambiar a
situación do mesmo.

O Sr. Sisto di que os pasos de peóns están ben, tratándose dunha cuestión técnica.
Explica que foron alí os veciños de Bustelo, coa policía municipal e esta argumentou
unha serie de cuestións, estando pendente de recibir o informe, engadindo que neste
caso é bastante similar. Di o Sr. Sisto que os pasos de peóns hai uns sitios onde
poñelos.

Di o Sr. Pallas que haberá que mirar e poñelo en liña recta.
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3.- Pregunta o Sr. Pallas polo pintado da praza dos Tilos, e di que está sen facer e que
haberá que miralo porque hai follón con iso.

4.- O Sr. Pallas di que un veciño lle pediu para que na rúa que baixa cara a autopista
se poida poñer unha banda rugosa.

5.- Interésase o Sr. Pallas pola rúa Castiñeiro.

O Sr. Sisto di que se está buscando a forma legal de solventar o problema, porque o
director de obra, que non era muncipal, dou o visto bo á obra, sen contar con concello.

6.- O Sr. Pallas di que se pediu a colocación dunha marquesiña para Agromaior e que
vai a empezar a chover a os rapaces seguen sen ela.

Sendo as vinte e catro horas e en virtude do principio de unidade de acto, de orde da
Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente acta, do que eu,
Secretaria, dou fe.

O alcalde

A secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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A C T A 14/2012
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 25 OUTUBRO DE 2012 –

Na Casa do Concello, a vinte e cinco de outubro de dous mil doce, 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 Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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.ª Nélida Rey Tato
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
D. Florencio Manuel Parajó Liñares

Secretaria xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
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Interventora:
D.ª Mónica I. Lado Varela

ORDE DO DÍA:
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 20.07.2012 E DO 27.09.2012.
2.- TOMA DE POSESIÓN DA CONCELLEIRA DO GRUPO MUNICIPAL DO PP, Dª.
NÉLIDA REY TATO.
3.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 674/12 Á 749).
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO PLAN “DTC 94:
UNHA DEPUTACIÓN PARA TODOS OS CONCELLOS”.
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO REGULAMENTO
DE AUTOTAXIS.
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS DE
AUTOTAXI E DEMÁIS VEHÍCULOS DE ALUGUER.
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCADÍA DE APROBACIÓN DO REGULAMENTO
DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL DO
CONCELLO DE TEO.
8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CREACIÓN DO SERVIZO DAS
PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO E APROBACIÓN INICIAL DO
SEU REGULAMENTO.
9.- DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

DE

NOMEAMENTO

DE

REPRESENTANTE DA CORPORACIÓN NA COMISIÓN DE BAREMACIÓN DAS
EIMS.
10.- MOCIÓNS.
11.- 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 20.07.2012 E DO 27.09.2012.
Acta da sesión extraordinaria do día 20 de xullo de 2012
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 20/07/12.

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

Acta da sesión ordinaria do día 27 de setembro de 2012
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 27/09/12.

Intervén o portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz, quen sinala que no punto
de rogos e preguntas debeu de haber un mal entendido. Explica que na páxina 77 no
primeiro rogo, ao referirse á páxina web, o que el sinalou foi que, a versión en castelán,
estaba sen actualizar, por exemplo en relación aos grupos municipais, pedindo que se
procedera a súa actualización.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, quen di que na páxina 62 hai un erro, porque
no párrafo quinto, se fala do Sr. Pallas, cando debería dicir o Sr. Patiño.

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por
unanimidade dos presentes, a acta do 27/09/2012, coas coreccións advertidas, que se
detallan a continuacion:
1.- Na páxina 77, onde di “1.- O Sr. Fernández pide que se proceda á actualización da
páxina web, porque se se pincha en idioma pon “español”” debe dicir “1.- O Sr.
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Fernández sinala que a páxina web, na súa versión en castelán, está sen actualizar,
por exemplo en relación cos grupos municipais, e pide que se proceda a súa
actualización”.

2.- Na páxina 62, no párrafo terceiro, onde di “Dille ao Sr. Pallas que non sabe de onde
sacou a culpabilidade do BNG e do PSOE, xa que quen emite as preferentes é a
entidade non un goberno”, debe dicir “Dille ao Sr. Patiño que non sabe de onde sacou a
culpabilidade do BNG e do PSOE, xa que quen emite as preferentes é a entidade non
un goberno”.

2.- TOMA DE POSESIÓN DA CONCELLEIRA DO GRUPO MUNICIPAL DO PP, Dª.
NÉLIDA REY TATO.
Obra no expediente a credencial de D.ª Nélida Rey Tato remitida pola Xunta Electoral
Central con data de 08/10/12 (rex. entrada nº 9.555).
Cumprimentouse pola interesada a obriga de formular as declaracións do Rexistro de
intereses, que foron presentadas na secretaría municipal con data de 22/10/2012.
O Sr. alcalde invita a D.ª Nélida Rey Tato a incorporarse á sesión plenaria que se está
a celebrar.
A continuación o Sr. alcalde procede a dar lectura ao xuramento ou promesa de
acatamento á Constitución legalmente esixido, baixo a fórmula que establece o Real
Decreto 707/1979, do 5 de abril, formulando a seguinte pregunta:

D.ª Nélida Rey Tato, xuras ou prometes pola túa conciencia e honra cumprir fielmente
as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Teo, con lealdade ao Rei, gardar e
facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado?.

A Sra. Rey resposta “Si, xuro”.
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O Sr. alcalde dalle a benvida á Sra. Rey e dille que, independentemente das cores
políticas, está para calquera cousa que precise.

3.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 674/12 Á 749).
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 24 de setembro ata o 19
de octubre de 2012, que comprenden os números 674 ao 749, 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.

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO PLAN “DTC 94:
UNHA DEPUTACIÓN PARA TODOS OS CONCELLOS”.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e
seguridade cidadá, D. Rafael C. Sisto Edreira.

O Sr. Sisto da conta da proposta de 18/10/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda,
infraestruturas e servizos básicos de 22/10/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Modificación do Plan “DTC 94: Unha deputación para
todos os concellos”
Visto o escrito da Deputación Provincial da Coruña de data 11.10.12 (rexistro de entrada núm.
9941 do 18/10/12 ) en relación coa proposta de participación do Concello de Teo no Plan “DTC
94: Unha deputación para todos os concellos”, e tendo en conta que a mesma riquire modificar
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a solicitude de xeito que a obra ou obras propostas conten xa con todas as autorizacións
necesarias ou non as precisen, proponse ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos:
1.- Participar no Plan “DTC 94: Unha deputación para todos os concellos” da Deputación
Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación
da subvención asignada á seguinte finalidade:
A ) Obras e subministracións:
Denominación da obra

Orzamento
Total

Achega
municipal

Achega
provincial

Afirmado e acondicionamento da pista A
Póboa-Cruxeiras (Cacheiras, Teo)

97.856,31€

0,00€

97.856,31€

Reparación do firme en Outeiro (Reis,
Concello de Teo)

37.639,24€

0,00€

37.639,24€

135.495,55€

0,00 €

135.495,55€

TOTAL OBRA

Aprobar os correspondentes proxectos técnicos, denominados “Afirmado e acondicionamento da
pista A Póboa-Cruxeiras (Cacheiras, Teo)” e “Reparación do firme en Outeiro (Reis, Concello de
Teo)”, redactados ambos polo Enxeñeiro D. Manuel Novo Buján
D) Financiamento do gasto corrente do concello da anualidade 2012
Cantidade asignada neste plan que se aplica ao
financiamento dos gastos correntes 2012

Achega POS
2012 de gasto
corrente

Outras
achegas

174.117,17

0,00€

0,00 €

E) Resumo
Deputación Concello
Subtotal obras e
subministracións

Outras
achegas

Presuposto
total

135.495,55
€

0,00€

0,00€

135.495,55€

Subtotal honorarios e
redacción de proxectos

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

Subtotal achegas a outros

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
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plans, programas ou
convenios
Subtotal gastos correntes

174.117,17
€

0,00€

0,00€

174.117,17€

TOTAL

309.612,72
€

0,00€

0,00€

309.612,72€

2.- Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións necesarias para a
execución das obras,
3.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras administracións
públicas para o financiamento do investimentoou do gasto corrente para o que se solicita achega
municipal.
4.- Autorízase 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.”
O Sr. Sisto explica que a razón pola que é preciso voltar a someter o DTC ao Pleno xa
foi tratatada nunha reunión mantida cos portavoces e que ten que ver coa rigurosidade
que neste caso está tendo a Deputación en canto á necesidade de contar dende o
principio cos informes sectoriais. Explica o Sr. Sisto que as bases do Plan poñen o
mesmo que no POS, e mentres neste último admítese dende a Deputación que os
permisos estén pedidos, no DTC están sendo máis rigurosos porque queren tramitar o
Plan con axilidade. Referíndose á proposta sinala o Sr. Sisto que se trata de cambiar a
obra acordada de “Acondicionamento do vial Recesende-Catro Camiños”, que será
incluída no POS 2013, polas obras de “Afirmado e acondicionamento da pista A PóboaCruxeiras (Cacheiras, Teo)” e de “Reparación do firme en Outeiro (Reis, Concello de
Teo)”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
amosa o seu apoio á proposta.
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Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que lle gostaría dar a noraboa
ao PP por gañar ás eleccións en Galicia, e felicitar aos que teñen novos
representantes, esperando que sexa todo bo para Galicia e tamén para Teo. Agradece
a Sra. Lemus ao Sr. Parajó, ao Sr. Fernández e ao Sr. Sisto que lle informaran do
tratado nas Comisións Informativas, ás que non puido asistir. Remata a Sra. Lemus
anunciando que, ao igual que no pleno de setembro, se vai a abster.
Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que igual que en setembro o seu
grupo vai a votar a favor, aínda que cunha posición crítica polo que se refire á parte
que se adica a gasto corrente.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia o voto a favor do seu grupo.
Aclara o Sr. Guerra que lle parece esaxerada a cantidade de 254.000 €, na que se
orzamenta a obra dende a casa de Patiño, xa que aproximadamente son dous
quilómetros, polo que quizáis habería que pedir máis orzamentos.

O Sr. Sisto aclara que iso non implica que se execute por ese orzamento, xa que os
proxectos os redactan os enxeñeiros en virtude dunhas taboas de prezos, engadindo
que en todo caso está seguro de que se executará por setenta ou oitenta mil euros
menos.

O Sr. alcalde aclara que a obra á que se está referindo o Sr. Guerra non é das
incluídas na proposta que se está a tratar.

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 (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 1 grupo
mixto-IN-TEO) e unha abstención (1 grupo mixto-PSOE), acorda:
1.- Participar no Plan “DTC 94: Unha deputación para todos os concellos” da
Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa
totalidade, e solicitar a aplicación da subvención asignada á seguinte finalidade:
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A ) Obras e subministracións:
Denominación da obra

Orzament
o Total

Achega
municipal

Achega
provincial

Afirmado e acondicionamento da
pista A Póboa-Cruxeiras
(Cacheiras, Teo)

97.856,31€

0,00€

97.856,31€

Reparación do firme en Outeiro
(Reis, Concello de Teo)

37.639,24€

0,00€

37.639,24€

135.495,55
€

0,00 €

135.495,55€

TOTAL OBRA

Aprobar os correspondentes proxectos técnicos, denominados “Afirmado e
acondicionamento da pista A Póboa-Cruxeiras (Cacheiras, Teo)” e “Reparación
do firme en Outeiro (Reis, Concello de Teo)”, redactados ambos polo Enxeñeiro
D. Manuel Novo Buján
D) Financiamento do gasto corrente do concello da anualidade 2012
Cantidade asignada neste plan que se
aplica ao financiamento dos gastos
correntes 2012

Achega POS
2012 de gasto
corrente

Outras
achegas

174.117,17

0,00€

0,00 €

E) Resumo
Deputación

Concello

135.495,55€

Subtotal
honorarios e
redacción de
proxectos
Subtotal achegas a
outros plans,
programas ou
convenios

Subtotal obras e
subministracións

Outras
achegas

Presuposto
total

0,00€

0,00€

135.495,55€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
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Subtotal gastos
correntes

174.117,17€

0,00€

0,00€

174.117,17€

TOTAL

309.612,72€

0,00€

0,00€

309.612,72€

2.- Declarar que o Concello conta cos terreos, autorizacións e concesións
necesarias para a execución das obras,
3.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención
doutras administracións públicas para o financiamento do investimentoou do
gasto corrente para o que se solicita achega municipal.
4.- Autorízase 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.

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO REGULAMENTO
DE AUTOTAXIS.
O Sr. alcalde salienta que, en virtude da reunión mantida cos representantes do sector,
a proposta inicial vai a sufrir algunha modificación e cede a palabra ao concelleiro de
urbanismo, vivenda, infraestruturas e seguridade cidadá, D. Rafael C. Sisto Edreira.

O Sr. Sisto da conta da proposta de 18/10/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, turismo, emprego
e participación veciñal de 22/10/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que no Concello de Teo existen actualmente 15 prazas de auto-turismos das que
solo prestan servizo 7, estando vacantes as 8 restantes.
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Considerando que o Concello ten previsto sacar a concurso as prazas vacantes, co obxecto de
regular o funcionamento das mesmas, así como das que xa están asignadas procede a redactar o
correspondente Regulamento Municipal para a prestación do servizo de vehículos de aluguer
con condutor, auto-turismos clase B, ao amparo do establecido no Real Decreto 763/1979, de 16
de marzo, polo que se aproba o Regulamento nacional dos servizos urbanos de transporte en
automóbiles lixeiros establece .

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, a adopción do seguinte ACORDO:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento Municipal para a prestación do servizo de
vehículos de aluguer con condutor, auto-turismos clase B.

Segundo.- 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.

Terceiro.- 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”.

“REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE VEHÍCULOS
DE ALUGUER CON CONDUTOR, AUTO-TURISMOS -CLASE BArtigo 1.- Obxecto e fundamento legal.
É obxecto deste Regulamento establecer unha ordenación mínima do transporte de viaxeiros en
automóbiles lixeiros de aluguer con condutor, auto-turismos -clase B-, no municipio de Teo, ao
amparo do establecido no Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento Nacional dos servizos urbanos de transporte en automóbiles lixeiros (en diante
RNSUTAL).
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Para o non previsto neste Regulamento, ademais do citado RNSUTAL serán de aplicación a
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por licenzas de autotaxi e demais vehículos de aluguer
do concello de Teo, así como as restantes normas de réxime local e autonómicas de aplicación.
Artigo 2.- Ámbito de aplicación.
A intervención da administración municipal cínguese á regulación dos auto-turismos, clase B,
que prestan servizo dentro ou fora dos núcleos urbanos, sen contador taxímetro, con capacidade
para cinco prazas incluída a do condutor.
Artigo 3.- Licencias.
Para a prestación do servizo de transporte de viaxeiros en auto-turismo será preciso estar en
posesión da correspondente licenza municipal que habilita para a prestación do servizo.Cada
licenza terá un só titular e estará adscrita a un vehículo concreto.
As licenzas terán caracter indefinido, e a súa validez estará condicionada ao cumprimento das
condicións e requisitos establecidos para a súa obtención.
Artigo 4.- Outorgamento das licencias.
O outorgamento das licenzas virá determinado pola necesidade e conveniencia do servizo de
ampliar o número de licenzas existente.
As licenzas poderán outorgarse por concurso previa convocatoria pública que garante a libre
concorrencia entre os interesados, de acordo co establecido nos artigos 10 a 13 do RNSUTAL.
O Pleno da Corporación establecerá un número de licenzas en función da poboación, de acordo
coa Resolución de 29/04/1998, da Dirección Xeral de Transportes da Xunta de Galicia, e previa
audiencia da asociación de profesionais do sector.
O réxime de outorgamento, utilización, suspensión, modificación e extinción das licenzas
axustarase ao disposto no presente Regulamento, en relación co establecido no RNSUTAL.
Artigo 5.- Transmisión das licenzas.
As licenzas serán intransmisibles, coas excepcións recollidas no artigo 14 do RNSUTAL, que
recolle os seguinte supostos:
- Falecemento do seu titular, en favor do seu cónxuxe viúvo ou herdeiros lexítimos.
- Cando o cónxuxe viúvo ou os herdeiros lexítimos e o xubilado non poida explotar a
licenza como actividade única e exclusiva, e previa autorización do Concello, en favor
- 12 -

-

-

dos solicitantes sinalados no artigo 12 do RNSUTAL, tendo en todo caso dereito de
tanteo calquera outro herdeiro forzoso en posesión do permiso municipal de condutor.
Cando se imposibilite para o exercicio profesional o titular da licenza por motivo de
enfermidade, accidente ou outros que poidan cualificarse de forza maior, a apreciar no
expediente, en favor dos solicitantes do apartado anterior.
Cando a licenza teña unha antigüidade superior a cinco anos, o titular poderá
transmitila, previa autorización do Concello, ao condutor asalariado con permiso de
conducir e exercicio na profesión durante un ano, non podendo o primeiro obter nova
licenza neste Concello no prazo de dez anos, nin o adquirente transmitila de novo se non
é en algún dos anteriores supostos.

A transmisión dunha licenza, nos supostos legalmente establecidos, non faculta, por si mesma,
para a prestación do servizo, deberán cumprirse ademais os requisitos esixidos no presente
Regulamento para o exercicio da actividade.
Artigo 6.- Habilitación para a prestación do servizo.
Os condutores dos vehículos adscritos ao servizo deberán estar en posesión da correspondente
habilitación para a prestación do servizo, para o que deberán obter o permiso municipal de
condutor expedido polo concello de Teo.
Os titulares das licenzas teñen a obrigación de explotalas persoalmente ou mediante a
contratación de condutor asalariado, con dedicación plena incompatible con outra profesión e
que estea en posesión do permiso municipal de condutor.
Cando o titular dunha licenza non poida prestar o servizo por causa xustificada, deberá poñelo
en coñecemento do Concello no prazo máximo de tres días.
Artigo 7.- Permiso municipal de condutor.
O permiso municipal de condutor será concedido polo Concello, a solicitude do interesado, que
deberá reunir as seguintes condicións:
a) Estar en posesión do carné de conducir expedido pola Xefatura de Tráfico, coa categoría
esixida polo código de circulación para conducir vehículos de servizo público.
b) Certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa
ou impedimento físico que imposibilite ou dificulte o normal exercicio da profesión..
c) Declaración de non atoparse incurso en algunha das causas de incapacidade ou
incompatibilidade que lle impida contratar coa administración pública.
d) Dúas fotos de tamaño carné e copia autentica de D.N.I..
- 13 -

Artigo 8.- Vehículos.
Os vehículos adscritos ao servizo terán unha capacidade de cinco prazas incluída a do
condutor, deberán estar homologados de acordo co disposto no artigo 8 do RNSUTAL, e terán o
contaquilómetros debidamente precintado.
Os vehículos poderán ser de calquera cor, debendo levar na porta dianteira o escudo do
concello de Teo, e non levarán publicidade, agás a autorizada polo Concello.
Os vehículos adscritos ao servizo, irán provistos da seguinte documentación:
•

Licenza municipal de auto-turismo.

•

Permiso municipal de condutor.

•

Permiso de circulación do Vehículo.

•

Documentación acreditativa das revisións obrigatorias do vehículo.

•

Seguros esixibles legalmente.

•

Follas de reclamacións.

•

Cadro de tarifas oficiais.

A substitución dun vehículo por outro deberá ser autorizado polo Concello
Artigo 9.- Organización do servizo.
Os condutores están obrigados a seguir o traxecto mais curto para chegar ao destino indicado
polo viaxeiro e non poderán negarse a prestar o servizo solicitado, tanto persoal como
telefonicamente, agás que exista unha causa xustificada.
A estes efectos entenderanse causas xustificadas:
- Ser requirido por unha persoa perseguida pola policía.
- Ser requirido para transportar un número de persoas superior ás prazas autorizadas
par ao vehículo
- Que algún viaxeiro se atope en estado de embriaguez ou intoxicación por
estupefacientes, agás que estea en perigo grave.
- Que se lle requira para prestar o servizo por vías intransitables.
Para a prestación do servizo os vehículos situaranse nas paradas de estacionamento dos
vehículos determinadas polo Concello que se relacionan no ANEXO I do Regulamento. Os
vehículos non poderán permanecer nas paradas sen o seu condutor.
As paradas estarán debidamente sinalizadas rotuladas polo Concello e nas mesmas figurarán os
teléfonos facilitados polos titulares das licenzas.
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Cando os usuarios acudan a parada para solicitar o servizo deberán dirixirse ao vehículo
situado en primeiro lugar respectando a orde de chegada. Se non hai ningún vehículo na parada
e solicita o servizo a través de chamada telefónica os auto-turismos deberán recoller ao usuario
na parada, sen custo adicional para o usuario.
Os usuarios poderán solicitar o servizo a través de chamada telefónica a un titular de autoturismo concreto, sen necesidade de acudir á parada. Neste caso a tarifa aplicarase dende a
parada que lle corresponde ao vehículo solicitado de acordo co ANEXO I do presente
Regulamento.
Artigo 10.- Tarifas.
A prestación do servizo estará suxeito ás tarifas recollidas no ANEXO II do presente
Regulamento, que son vinculantes para os titulares da licenza, condutores e usuarios do servizo.
As tarifas deberán figurar nun sitio visible para o usuario dende o interior do vehículo.
A aprobación das tarifas, así como a súa revisión, correspóndelle ao Pleno da corporación,
oídas as asociacións profesionais do sector e sen prexuízo da tutela da Comunidade Autónoma.
Artigo 11.- Infraccións.
Será considerada infracción calquera acción ou omisión que contraveña o establecido neste
Regulamento e restantes normas de aplicación. As infraccións poderán ser leves, graves e moi
graves.
Serán infraccións leves as seguintes condutas:
a) O trato desconsiderado cos clientes ou usuarios da vía pública.
b) Manter discusión en publico cos compañeiros do traballo.
c) Non levar en lugar visible o nº de licenza ou o cadro de tarifas.
d) Prestar o servizo sen o debido aseo do condutor o do vehículo.
e) Calquera outro incumprimento deste Regulamento non cualificado como grave ou moi
grave.
Serán infraccións graves as seguintes condutas:
a) Non seguir o itinerario indicado polo viaxeiro ou seguir innecesariamente un que
supoña maior distancia.
b) Empregar palabras ou xestos groseiros ou ameazantes cos clientes, viandantes ou
condutores doutros vehículos.
c) Negarse a prestar o servizo sen causa xustificada.
d) Non entregar tiket ou factura ao usuario.
e) Non respectar a orde da parada.
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f) Realizar o servizo con un vehículo que non reúna as condicións axeitadas de
funcionamento.
g) Fumar no interior do vehículo.
h) Cometer catro faltas leves nun mes ou dez nun ano.
Serán infraccións moi graves as seguintes condutas:
a) Abandonar o cliente sen rematar o servizo sen causa xustificada.
b) Esixir polo servizo un importe superior ao autorizado na tarifa.
c) Conducir o vehículo baixo os efectos do alcohol, estupefacientes, estimulantes ou
sustancia análoga.
d) Reter os obxecto esquecidos no vehículos sen dar conta á policía local ou autoridade
competente no prazo máximo de 48 horas.
e) Conducir o vehículo sen o correspondente permiso local de condutor.
f) A comisión de delitos con ocasión do exercicio da profesión.
g) Darse de baixa como empresario autónomo.
h) Arrendar, alugar ou transmitir unha licenza, contravindo o establecido neste
Regulamento.
i) A comisión de dúas faltas graves no período de un ano.
Artigo 12.- Sancións.
Polas sancións que se cometan poderán impoñerse as seguintes sancións:
1. Por falta leve: amoestación e/ou multa de ata 200 €.
2. Por falta grave: multa de 201 a 1.000 € e/ou suspensión da licenza e permiso municipal
de condutor ata un máximo de 6 meses.
3. Por falta moi grave: multa de 1.001 a 6.000 €, suspensión da licenza e permiso
municipal de condutor de 6 meses a 1 ano ou retirada definitiva da licenza e permiso
local de condutor, se a gravidade da infracción así o aconsella.
Artigo 13.- Procedemento sancionador.
O procedemento sancionador iniciarase de oficio ou a instancia de parte, de conformidade co
previsto na Lei 30/92, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común e de acordo co Regulamento do procedemento para o exercicio da
potestade sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993.
Disposición final.
O presente Regulamento entrará en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOP
de A Coruña e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa
- 16 -

Teo, 17 de outubro de 2012
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez
ANEXO I
Localización de paradas
1. Urbanización Os Tilos (Rúa Carballo)
2. Montouto (Travesía de Montouto)
3. Cacheiras (Tresía de Cacheiras)
4. Ramallosa (Rúa da Lagoa)
5. Casalonga (Travesía da Casalonga)
6. Reborido (Travesía de Reborido)

Asignación da parada máis próxima ás licenzas en vigor
Licenza nº 1: Cacheiras
Licenza nº 2: Casalonga
Licenza nº 3: Ramallosa
Licenza nº 4: Ramallosa
Licenza nº 7: Cacheiras
Licenza nº 12: Reborido
Licenza nº 15: Cacheiras

Asignación de paradas ás licenzas sen ocupar
Licenza nº 5: Os Tilos
Licenza nº 6: Os Tilos
Licenza nº 8: Os Tilos
Licenza nº 9: Montouto
Licenza nº 10: Montouto
Licenza nº 11: Montouto
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Licenza nº 13: Casalonga
Licenza nº 14: Reborido
ANEXO II
Tarifas
DIURNO

NOCTURNO

FESTIVOS

Percepción mínima

3,35 €

4,65 €

3,95 €

Km percorridos

0,87 €

1,31 €

1,09 €

Hora de espera

17,66 €

26,24 €

21,80 €

SUPLEMENTOS:
Por maleta ou vulto

0,45 €”

O Sr. Sisto explica que en Comisión Informativa presentouse o Regulamento e que o
Sr. Parajó fixo unha serie de observacións en relación co tema das paradas e
comentouse que ao día seguinte se tería unha reunión cos empresarios do sector.
Explica o Sr. Sisto que froito de dita reunión propóñense unhas modificacións no
Regulamento nos termos seguintes:
1) Artigo 9.
Modifícase a derradeira liña do derradeiro párrafo do artigo 9, de xeito que onde di:
“Neste caso a tarifa aplicarase dende a parada que lle corresponde ao vehículo
solicitado de acordo co ANEXO I do presente Regulamento”, debe dicir “Neste caso a
tarifa aplicarase dende a parada máis próxima”.

O derradeiro párrafo do artigo 9 quedaría redactado conforme se detalla a
continuación:
“Os usuarios poderán solicitar o servizo a través de chamada telefónica a un titular de
auto-turismo concreto, sen necesidade de acudir á parada. Neste caso a tarifa
aplicarase dende a parada máis próxima”.
2) Artigo 10.
2.1.- Modifícase o primeiro párrafo do artigo 10, nos termos seguintes:
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Redacción orixinal: “A prestación do servizo estará suxeito ás tarifas recollidas no
ANEXO II do presente Regulamento, que son vinculantes para os titulares da licenza,
condutores e usuarios do servizo. As tarifas deberán figurar nun sitio visible para o
usuario dende o interior do vehículo”.

Redacción modificada: “A prestación do servizo estará suxeito ás tarifas que en cada
momento fixe a Dirección Xeral de Mobilidade da Conselleria de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia (ou entidade administrativa equivalente),
que son vinculantes para os titulares da licenza, condutores e usuarios do servizo.
As tarifas deberán figurar nun sitio visible para o usuario dende o interior do vehículo”.
2.2.- Elimínase o segundo párrafo do artigo 10.
Texto eliminado: “A aprobación das tarifas, así como a súa revisión, correspóndelle ao
Pleno da corporación, oídas as asociacións profesionais do sector e sen prexuízo da
tutela da Comunidade Autónoma”.
3.- ANEXO I
3.1.- No primeiro apartado do Anexo I, engádese un punto 7 co seguinte contido:
“7. O Vilar de Calo (estrada Milladoiro-Solláns)”
3.2.- Eliminación dos apartados segundo e terceiro do Anexo I, relativos a “Asignación
da parada máis próxima ás licenzas en vigor” e á “Asignación de paradas ás licenzas
sen ocupar”.

4.- Elimínase o ANEXO II
O Sr. Sisto explica que a adxunta á secretaría fixo unha importante estudo de
recopilación sobre a situación das licenzas, chegándose á conclusión de que, das
quince, oito están vacantes e sete están cubertas. En canto a estas últimas salienta
que foron dadas ao longo dos anos da forma máis estrambótica posible, chegando
incluso despois a facerse cambios, e foron asignadas en sitios concretos. En principio
se creía que esa asignación correspondía a algún dereito adquirido en función do
proceso de licitación, porén parece que non foi así e que respondeu máis á necesidade
dunha distribución de vehículos, non existindo polo tanto dereitos adquiridos e
resultando pois máis sinxelo non facer asignacións. Explica o Sr. Sisto que en función
disto proponse fixar as paradas, tal e como estaban, aumentando a de Vilar de Calo.
Opina o Sr. Sisto que isto redunda en beneficio do usuario, de aí a modificación do
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artigo 9, aplicándose a tarifa dende a parada máis próxima. Explica o Sr. Sisto que en
principio preveíase poñer un cartel co telefono dos asignados e outro cos dos demais,
porén agora non existirán asignacións e o cobro aplicarase tendo en conta a parada
máis próxima.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
estar de acordo coas modificacións e tamén co Regulamento.

Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que as modificacións lle parecen
correctas, sobre todo o das asignacións, botando en todo caso en falla cousas no
Regulamento, como por exemplo normas relativas ao procedemento de outorgamento
das licenzas.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o seu grupo está de acordo co
Regulamento, engadindo que coas adaptacións propostas queda mellor. Salienta o Sr.
Fernández que sempre hai que ter en conta que se fala de traballadores que prestan
un servizo e cos que hai que chegar a un equilibrio. Interésase o Sr. Fernández polo
tema dos taxis adaptados, sobre todo tendo en conta o de Foltra.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra á concelleira do seu grupo,
D.ª Mª de las Mercedes Souto Abeijón.

A Sra. Souto di que o seu grupo está de acordo co Regulamento, querendo en todo
caso facer a mesma observación que o Sr. Fernandez, en canto ás prazas adaptadas,
de xeito que cando se quiten as novas prazas quizáis se poida poñer un taxi adaptado.
Pregunta a Sra. Souto se non vai a existir un radio taxi que unifique todos os números
de telefono e poder chamar a un so e que vaian rotando.

O Sr. Sisto di que, tratándose da concesión, a intención é sacar no próximo mes o
procedemento de concurso, engadindo en canto ao taxi adaptado, que haberá que
mirarlo administrativamente. En canto ao radio taxi explica o Sr. Sisto que se pode
mirar a medida que comence a funcionar o tema e se profesionalice o servizo.
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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, coas modificacións
propostas no Regulamento, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus
membros, acorda:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento Municipal para a prestación do
servizo de vehículos de aluguer con condutor, auto-turismos clase B.

Segundo.- 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.

Terceiro.- 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.
“REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
VEHÍCULOS DE ALUGUER CON CONDUTOR, AUTO-TURISMOS -CLASE BArtigo 1.- Obxecto e fundamento legal.
É obxecto deste Regulamento establecer unha ordenación mínima do transporte de viaxeiros en
automóbiles lixeiros de aluguer con condutor, auto-turismos -clase B-, no municipio de Teo, ao
amparo do establecido no Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento Nacional dos servizos urbanos de transporte en automóbiles lixeiros (en diante
RNSUTAL).
Para o non previsto neste Regulamento, ademais do citado RNSUTAL serán de aplicación a
Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por licenzas de autotaxi e demais vehículos de aluguer do
concello de Teo, así como as restantes normas de réxime local e autonómicas de aplicación.
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Artigo 2.- Ámbito de aplicación.
A intervención da administración municipal cínguese á regulación dos auto-turismos, clase B,
que prestan servizo dentro ou fora dos núcleos urbanos, sen contador taxímetro, con capacidade
para cinco prazas incluída a do condutor.
Artigo 3.- Licencias.
Para a prestación do servizo de transporte de viaxeiros en auto-turismo será preciso estar en
posesión da correspondente licenza municipal que habilita para a prestación do servizo.Cada
licenza terá un só titular e estará adscrita a un vehículo concreto.
As licenzas terán caracter indefinido, e a súa validez estará condicionada ao cumprimento das
condicións e requisitos establecidos para a súa obtención.
Artigo 4.- Outorgamento das licencias.
O outorgamento das licenzas virá determinado pola necesidade e conveniencia do servizo de
ampliar o número de licenzas existente.
As licenzas poderán outorgarse por concurso previa convocatoria pública que garante a libre
concorrencia entre os interesados, de acordo co establecido nos artigos 10 a 13 do RNSUTAL.
O Pleno da Corporación establecerá un número de licenzas en función da poboación, de acordo
coa Resolución de 29/04/1998, da Dirección Xeral de Transportes da Xunta de Galicia, e previa
audiencia da asociación de profesionais do sector.
O réxime de outorgamento, utilización, suspensión, modificación e extinción das licenzas
axustarase ao disposto no presente Regulamento, en relación co establecido no RNSUTAL.
Artigo 5.- Transmisión das licenzas.
As licenzas serán intransmisibles, coas excepcións recollidas no artigo 14 do RNSUTAL, que
recolle os seguinte supostos:
- Falecemento do seu titular, en favor do seu cónxuxe viúvo ou herdeiros lexítimos.
- Cando o cónxuxe viúvo ou os herdeiros lexítimos e o xubilado non poida explotar a
licenza como actividade única e exclusiva, e previa autorización do Concello, en favor
dos solicitantes sinalados no artigo 12 do RNSUTAL, tendo en todo caso dereito de
tanteo calquera outro herdeiro forzoso en posesión do permiso municipal de condutor.
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Cando se imposibilite para o exercicio profesional o titular da licenza por motivo de
enfermidade, accidente ou outros que poidan cualificarse de forza maior, a apreciar no
expediente, en favor dos solicitantes do apartado anterior.
Cando a licenza teña unha antigüidade superior a cinco anos, o titular poderá transmitila,
previa autorización do Concello, ao condutor asalariado con permiso de conducir e
exercicio na profesión durante un ano, non podendo o primeiro obter nova licenza neste
Concello no prazo de dez anos, nin o adquirente transmitila de novo se non é en algún
dos anteriores supostos.

A transmisión dunha licenza, nos supostos legalmente establecidos, non faculta, por si mesma,
para a prestación do servizo, deberán cumprirse ademais os requisitos esixidos no presente
Regulamento para o exercicio da actividade.
Artigo 6.- Habilitación para a prestación do servizo.
Os condutores dos vehículos adscritos ao servizo deberán estar en posesión da correspondente
habilitación para a prestación do servizo, para o que deberán obter o permiso municipal de
condutor expedido polo concello de Teo.
Os titulares das licenzas teñen a obrigación de explotalas persoalmente ou mediante a
contratación de condutor asalariado, con dedicación plena incompatible con outra profesión e
que estea en posesión do permiso municipal de condutor.
Cando o titular dunha licenza non poida prestar o servizo por causa xustificada, deberá poñelo en
coñecemento do Concello no prazo máximo de tres días.
Artigo 7.- Permiso municipal de condutor.
O permiso municipal de condutor será concedido polo Concello, a solicitude do interesado, que
deberá reunir as seguintes condicións:
e) Estar en posesión do carné de conducir expedido pola Xefatura de Tráfico, coa categoría
esixida polo código de circulación para conducir vehículos de servizo público.
f) Certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa ou
impedimento físico que imposibilite ou dificulte o normal exercicio da profesión..
g) Declaración de non atoparse incurso en algunha das causas de incapacidade ou
incompatibilidade que lle impida contratar coa administración pública.
h) Dúas fotos de tamaño carné e copia autentica de D.N.I..
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Artigo 8.- Vehículos.
Os vehículos adscritos ao servizo terán unha capacidade de cinco prazas incluída a do condutor,
deberán estar homologados de acordo co disposto no artigo 8 do RNSUTAL, e terán o
contaquilómetros debidamente precintado.
Os vehículos poderán ser de calquera cor, debendo levar na porta dianteira o escudo do concello
de Teo, e non levarán publicidade, agás a autorizada polo Concello.
Os vehículos adscritos ao servizo, irán provistos da seguinte documentación:
•

Licenza municipal de auto-turismo.

•

Permiso municipal de condutor.

•

Permiso de circulación do Vehículo.

•

Documentación acreditativa das revisións obrigatorias do vehículo.

•

Seguros esixibles legalmente.

•

Follas de reclamacións.

•

Cadro de tarifas oficiais.

A substitución dun vehículo por outro deberá ser autorizado polo Concello
Artigo 9.- Organización do servizo.
Os condutores están obrigados a seguir o traxecto mais curto para chegar ao destino indicado
polo viaxeiro e non poderán negarse a prestar o servizo solicitado, tanto persoal como
telefonicamente, agás que exista unha causa xustificada.
A estes efectos entenderanse causas xustificadas:
- Ser requirido por unha persoa perseguida pola policía.
- Ser requirido para transportar un número de persoas superior ás prazas autorizadas
par ao vehículo
- Que algún viaxeiro se atope en estado de embriaguez ou intoxicación por
estupefacientes, agás que estea en perigo grave.
- Que se lle requira para prestar o servizo por vías intransitables.
Para a prestación do servizo os vehículos situaranse nas paradas de estacionamento dos vehículos
determinadas polo Concello que se relacionan no ANEXO I do Regulamento. Os vehículos non
poderán permanecer nas paradas sen o seu condutor.
As paradas estarán debidamente sinalizadas, rotuladas polo Concello, e nas mesmas figurarán os
teléfonos facilitados polos titulares das licenzas.
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Cando os usuarios acudan a parada para solicitar o servizo deberán dirixirse ao vehículo situado
en primeiro lugar respectando a orde de chegada.
Se non hai ningún vehículo na parada e solicita o servizo a través de chamada telefónica, os
auto-turismos deberán recoller ao usuario/a na parada sen custo adicional.
Os usuarios/as poderán solicitar o servizo a través de chamada telefónica a un titular de autoturismo concreto, sen necesidade de acudir á parada. Neste caso a tarifa aplicarase dende a
parada máis próxima.
Artigo 10.- Tarifas.
A prestación do servizo estará suxeito ás tarifas que en cada momento fixe a Dirección Xeral de
Mobilidade da Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia
(ou entidade administrativa equivalente), que son vinculantes para os titulares da licenza,
condutores e usuarios do servizo.
As tarifas deberán figurar nun sitio visible para o usuario dende o interior do vehículo.
Artigo 11.- Infraccións.
Será considerada infracción calquera acción ou omisión que contraveña o establecido neste
Regulamento e restantes normas de aplicación. As infraccións poderán ser leves, graves e moi
graves.
Serán infraccións leves as seguintes condutas:
a) O trato desconsiderado cos clientes ou usuarios da vía pública.
b) Manter discusión en publico cos compañeiros do traballo.
c) Non levar en lugar visible o nº de licenza ou o cadro de tarifas.
d) Prestar o servizo sen o debido aseo do condutor o do vehículo.
e) Calquera outro incumprimento deste Regulamento non cualificado como grave ou moi
grave.
Serán infraccións graves as seguintes condutas:
a) Non seguir o itinerario indicado polo viaxeiro ou seguir innecesariamente un que supoña
maior distancia.
b) Empregar palabras ou xestos groseiros ou ameazantes cos clientes, viandantes ou
condutores doutros vehículos.
c) Negarse a prestar o servizo sen causa xustificada.
d) Non entregar tiket ou factura ao usuario.
e) Non respectar a orde da parada.
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f) Realizar o servizo con un vehículo que non reúna as condicións axeitadas de
funcionamento.
g) Fumar no interior do vehículo.
h) Cometer catro faltas leves nun mes ou dez nun ano.
Serán infraccións moi graves as seguintes condutas:
a) Abandonar o cliente sen rematar o servizo sen causa xustificada.
b) Esixir polo servizo un importe superior ao autorizado na tarifa.
c) Conducir o vehículo baixo os efectos do alcohol, estupefacientes, estimulantes ou
sustancia análoga.
d) Reter os obxecto esquecidos no vehículos sen dar conta á policía local ou autoridade
competente no prazo máximo de 48 horas.
e) Conducir o vehículo sen o correspondente permiso local de condutor.
f) A comisión de delitos con ocasión do exercicio da profesión.
g) Darse de baixa como empresario autónomo.
h) Arrendar, alugar ou transmitir unha licenza, contravindo o establecido neste
Regulamento.
i) A comisión de dúas faltas graves no período de un ano.
Artigo 12.- Sancións.
Polas sancións que se cometan poderán impoñerse as seguintes sancións:
4. Por falta leve: amoestación e/ou multa de ata 200 €.
5. Por falta grave: multa de 201 a 1.000 € e/ou suspensión da licenza e permiso municipal
de condutor ata un máximo de 6 meses.
6. Por falta moi grave: multa de 1.001 a 6.000 €, suspensión da licenza e permiso municipal
de condutor de 6 meses a 1 ano ou retirada definitiva da licenza e permiso local de
condutor, se a gravidade da infracción así o aconsella.
Artigo 13.- Procedemento sancionador.
O procedemento sancionador iniciarase de oficio ou a instancia de parte, de conformidade co
previsto na Lei 30/92, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común e de acordo co Regulamento do procedemento para o exercicio da
potestade sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993.
Disposición final.
O presente Regulamento entrará en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOP
de A Coruña e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
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ANEXO I
Localización de paradas
1. Urbanización Os Tilos (Rúa Carballo)
2. Montouto (Travesía de Montouto)
3. Cacheiras (Tresía de Cacheiras)
4. Ramallosa (Rúa da Lagoa)
5. Casalonga (Travesía da Casalonga)
6. Reborido (Travesía de Reborido)
7. O Vilar de Calo (estrada Milladoiro-Solláns)”

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS DE AUTOTAXI
E DEMÁIS VEHÍCULOS DE ALUGUER.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e
seguridade cidadá, D. Rafael C. Sisto Edreira.

O Sr. Sisto da conta da proposta de 11/10/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 22/10/2012.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo,
Considerando que o Concello de Teo conta cunha Ordenanza Fiscal reguladora da
taxa por expedición de licenzas de autotaxi e demais vehículos de aluguer vixente dede
o ano 2007, que na súa redacción pode dar lugar a erros de interpretación por parte
dos potenciais suxeitos pasivos solicitantes de licenzas.
Considerando a necesidade de dar maior precisión conceptual aos elementos do feito
impoñible e cota tributaria, coa finalidade de evitar posibles reclamacións.
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 11/10/2012.
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PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas,
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.-Aprobar inicialmente a 1ª modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da
Taxa por expedición de licenzas de autotaxi e demais vehículos de aluguer.
Segundo.-Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública por
prazo dun mes, así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para que os
interesados poidan prantexar reclamacións ou suxestións.
Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza
quedará definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu texto
íntegro.
Contra a Ordenanza Fiscal únicamente caberá recurso contencioso-administrativo”.

O Sr. Sisto explica que se trata dunha modificación formal derivada de que o que se
pretende é diferenciar ben o canón pola concesión da licenza da taxa administrativa
pola regulación do servizo, porque coa redacción que existía podía dar lugar a
equívoco.

Co permiso da presidencia, a Interventora municipal aclara que máis se pretende
diferenciar o canón da concesión da taxa por tramitación do expediente de concesión
da licenza.

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, acorda:
Primeiro.-Aprobar inicialmente a 1ª modificación da

Ordenanza Fiscal

Reguladora da Taxa por expedición de licenzas de autotaxi e demais vehículos de
aluguer.

Segundo.-Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública
por prazo dun mes, así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para
que os interesados poidan prantexar reclamacións ou suxestións.
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Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza
quedará definitivamente aprobada, debendo procederse á publicación do seu
texto íntegro.

Contra

a

Ordenanza

Fiscal

únicamente

caberá

recurso

contencioso-

administrativo.

“1º MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR
LICENZAS DE AUTOTAXI E DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGUER
Artigo 1.- Modificación do artigo 2.-feito impoñible.
Se modifica a redaccion do artigo 2 da ordenanza fiscal vixente, que queda redactado
como segue:
“Constitúen o feito impoñible desta taxa a prestación dos servizos e a realización das
actividades administrativas tendentes á expedición das licenzas de autotaxis e demais
vehiculos de aluguer a que se refire o Regulamento aprobado por Real Decreto
763/1979, de 16 de marzo, e en concreto:

a)a tramitación administrativa necesaria para a expedición de licenzas.

b) A tramitación administrativa necesaria para conceder autorizacións para a
transmisión de licenzas cando proceda o seu outorgamento con arranxo á lexislación
vixente.”

Arigo 2.-Modificación do artigo 5.-cota tributaria
Se modifica a redacción do artigo 5 da ordenanza fiscal vixente, que queda redactado
como segue:
“A cota tributaria é unha cantidade fixa, en función do tipo de licenza a conceder:
1.-Pola actividade administrativa de tramitación da expedición da licenza de calquera
clase: 200€

2.-Pola actividade administrativa de tramitación da transmisión de licenzas:
a) intervivos: 100€
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b) mortis causa: 100€.

Non está incluído no importe da cota tributaria por expedición de licenzas o cánon que
os adxudicatarios da licenza deben aboar pola concesión administrativa e que se
determinará nos correspondentes pregos de condicións para o outorgamento das
novas licenzas. “

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCADÍA DE APROBACIÓN DO REGULAMENTO
DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL DO
CONCELLO DE TEO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de transportes, turismo, emprego e
deportes, D. Angel M. Rey Martínez.

O Sr. Rey

da conta da proposta da alcaldía de 18/10/2012, que se recolle a

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes,
turismo, emprego e participación veciñal de 22/10/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando a importancia de garantir e protexer, no que se refire ao tratamento de
datos personais, as liberdades públicas e os dereitos fundamentais das persoas físicas,
e especialmente do seu honor e intimidade persoal e familiar.
Considerando a regulación que a tal efecto se contén na Lei orgánica 15/1999, de 13
de decembro, de protección de datos de carácter persoal (en adiante, LOPDCP) e o
Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de
desenvolvemento da citada lei orgánica.
Considerando que, segundo o artigo 20 LOPDCP, a creación, modificación ou
supresión dos ficheiros das Administracións públicas só poderá facerse por medio de
disposición

xeral

publicada

no

Boletín

correspondente.
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Oficial

do

Estado

ou

diario

oficial

Considerando que a disposición adicional primeira

da LOPDCP obriga ás

Administracións públicas responsables de ficheiros automatizados adecuarse á citada
lei orgánica, debendo aprobar a pertinente disposición de regulación do ficheiro ou
adaptar a existente.
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, a adopción do seguinte
ACORDO:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de creación de ficheiros de datos de
carácter persoal do concello de Teo.

Segundo.- 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.

Terceiro.- 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”.

O Sr. Rey explica que é o primeiro paso que se da no tema de protección de datos, por
unha

circunstancia

puntual

relacionada

coa

subvención

do

Axente

de

Desenvolvemento Local. Aclara que se trata dun primeiro paso, co compromiso de ir
avanzando neste aspecto. Explica o Sr. Rey que se crean dous ficheiros, un do propio
ADL e outro de todas as actividades que desenvolve.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
estar de acordo coa proposta, engadindo que se debe procurar, de ser posible, ir
mellorando neste tema.

- 31 -

Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, quen sinala que como primeiro paso
está ben, pero que hai que ir creando máis ficheiros.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que é un paso obrigado que esixe ir
con determinación para avanzar no cumprimento da Lei orgánica de protección de
datos.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que comparte o dito ato o de agora
polos demais concelleiros.

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, acorda:
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de creación de ficheiros de datos
de carácter persoal do concello de Teo.

Segundo.- 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.

Terceiro.- 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.
“REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER
PERSOAL DO CONCELLO DE TEO
A Constitución Española, no seu artigo 18, recoñece coma un dereito fundamental o
dereito ao honor, á intimidade persoal e á propia imaxe e establece que “a lei limitará o
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uso da informática para garantir o honor e a intimidade persoal e familiar dos cidadáns
e o pleno exercicio dos seus dereitos”.
Neste senso, a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal ten por obxecto garantir e protexer no relativo aos datos persoais,
liberdades públicas e dereitos fundamentais das persoas físicas e, especialmente do
seu honor e intimidade persoal e familiar.
No artigo 20 de dita lei disponse que a creación, modificación ou supresión dos
ficheiros das Administracións públicas só poderá facerse por medio de disposición xeral
publicada no Boletín Oficial do Estado ou diario oficial correspondente.
Así mesmo, a disposición adicional primeira da devandita Lei obriga ás administracións
públicas responsables de ficheiros automatizados adecuarse á citada lei orgánica,
debendo aprobar a pertinente disposición de regulación do ficheiro ou adaptar a
existente.
Ademais, os artigos 52 ao 54 do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo
que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, regulan a
creación, modificación ou supresión de ficheiros de titularidade pública.
Por outra banda, de acordo coa Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, correspóndelle ao Pleno a aprobación do presente Regulamento.
Artigo 1.–Obxecto e ámbito.
1. O presente regulamento ten por obxecto a creación e regulación dos ficheiros de
datos de carácter persoal, automatizados e non automatizados, dependentes da
alcaldía do Concello de Teo, que se relacionan no anexo I do presente regulamento,
coa denominación e características que se sinalan no mesmo.
2. A regulación dos ficheiros de datos de carácter persoal determina a finalidade de
ditos ficheiros, as persoas ou colectivos sobre os que se obteñen os datos, o
procedemento de recollida de datos, a estrutura básica do ficheiro e a descrición dos
tipos de datos de carácter persoal incluídos, a cesión dos datos, o órgano responsable
dos ficheiros, os servizos ou unidades ante os que se pode exercitar o dereito de
acceso, rectificación, cancelación e oposición, e o nivel de medidas de seguridade
correspondentes a cada un destes ficheiros, en aplicación da L.O. 15/1999, e da súa
normativa de desenvolvemento.
Artigo 2.–Creación e regulación de ficheiros de datos de carácter persoal.
1. Créanse os ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo que figuran
como anexo I do presente, co contido recollido no artigo 20 da Lei orgánica de
protección de datos de carácter persoal e no artigo 54.1 do Real Decreto 1720/2007.
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2. Os ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo rexeranse polas
disposicións que se detallan para cada un deles e estarán sometidos, en todo caso, ás
normas legais e regulamentarias de superior rango que lles sexan aplicables.
Artigo 3.–Finalidade e uso dos ficheiros.
Os datos de carácter persoal rexistrados nos ficheiros que se indican e dos que o
Concello de Teo é o responsable, só poderán utilizarse para os fins expresamente
previstos e por persoal debidamente autorizado.
Artigo 4.–Responsabilidade dos ficheiros.
1. A titularidade e responsabilidade dos ficheiros de datos de carácter persoal do
Concello de Teo corresponde ao propio Concello, representado pola persoa que ocupe
a alcaldía.
2. Por outra banda, consideraranse encargados do ficheiro as persoas que leven a
cabo, por conta da persoa responsable, o tratamento dos datos recollidos nos mesmos,
segundo o establecido, particularmente para cada ficheiro, no anexo I do presente.
Artigo 5.–Cesión de datos.
Aplicarase ao respecto o réxime establecido no artigo 21 da Lei orgánica 15/1999 e o
especificado para cada ficheiro.
Artigo 6.–Medidas de seguridade.
1. O Concello de Teo implantará as medidas organizativas e técnicas precisas para
asegurar a confidencialidade de datos. Con este obxectivo, adoptará as medidas de
seguridade que se establecen no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo
que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, de
protección de datos de carácter persoal.
2. Así mesmo, o Concello de Teo velará porque os ficheiros se utilicen para as
finalidades que motivaron a súa creación e polo persoal debidamente autorizado. Do
mesmo xeito, velarase, con carácter xeral, polo respecto dos principios de protección
de datos e só poderán ser obxecto de tratamento os datos que sexan adecuados,
pertinentes e non excesivos en relación coas finalidades determinadas, explícitas e
lexítimas para os que se obtiveron.
Artigo 7.–Dereito de información na recollida de datos.
As persoas ás que se lles soliciten datos persoais serán informadas previamente de
modo expreso, preciso e inequívoco, nos termos que dispón o artigo 5 da Lei orgánica
15/1999 do 13 de decembro, sen prexuízo dos supostos exceptuados na lei.
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Artigo 8.–Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
O órgano ante o que se poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación
ou oposición con relación a calquera dos ficheiros municipais de datos de carácter
persoal establecerase particularmente para cada ficheiro, sendo por defecto ante a
Alcaldía-Presidencia.
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 seu texto será notificado á Axencia Española de Protección de Datos para a súa
inscrición no Rexistro Xeral de Protección de Datos, no prazo de 30 días dende a
publicación da súa norma ou acordo de creación no diario oficial correspondente. Dita
notificación realizarase seguindo o procedemento establecido nos artigos 130 e ss. do
do RD 1720/2007, de 21 de decembro.
ANEXO I DO REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE
CARÁCTER PERSOAL DO CONCELLO DE TEO
ANEXO I. FICHEIRO A
NOME DO FICHEIRO: “Axentes de promoción económica”
a) Finalidade e usos previstos do ficheiro:
Xestionar os datos dos axentes de promoción económica que prestan servizo no
Concello de Teo, co fin de poder ser identificables polos usuarios aos que dirixen as
súas accións.
b) Persoas ou colectivos sobre os que se pretende obter datos de carácter persoal ou
que resulten obrigados a subministralos:
Axentes de emprego contratados polo Concello.
c) Procedemento de recollida de datos:
Os datos obteranse por medio de comunicación oral, escrita ou telemática,
recolléndose nos distintos formularios cumprimentados polo/a traballador/a, tanto en
soporte papel coma informático ou electrónico.
d) Estrutura básica do ficheiro e tipo de datos:
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Datos identificativos (nome, apelidos, DNI/NIE, enderezo, teléfono, email).
e) Cesións de datos de carácter persoal e transferencias de datos a países terceiros:
Os datos de carácter persoal contidos neste ficheiro serán cedidos á Consellería de
Traballo e Benestar, ao C.E.E.I. Galicia S.A. (BIC Galicia).
Asi mesmo, poderán ser comunicados a outras Administracións Publicas cando sexa
necesario para o exercicio das súas competencias, sempre que versen sobre as
mesmas materias, e estean relacionadas coa finalidade e usos previstos do ficheiro
Non se prevé a cesión de ditos datos a países terceiros.
En todo caso, a cesión de datos que contén este ficheiro sen necesidade de
consentimento por parte da persoa afectada, só se realizará a favor doutras
administracións públicas competentes na materia e ó abeiro do disposto na Lei
Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal e no Real Decreto
1720/2007, que aproba o Regulamento de desenvolvemento de dita lei.
f) Órgano responsable do ficheiro:
A persoa que ocupe a Alcaldía do Concello de Teo, como responsable superior de todo
o persoal e impulsor de todos os servizos administrativos.
Porén dito ficheiro manterase, conservarase e actualizarase polos axentes de
promoción económica, encargados do ficheiro.
g) Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición:
Os axentes de promoción económica, serán perante quen se poderán executar os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición destes datos.
h) Sistema de tratamento: mixto.
i) Nivel de protección:
As medidas de seguridade para este ficheiro son de carácter básico.

ANEXO I. FICHEIRO B
NOME DO FICHEIRO: “Participantes en acciones de promoción de empleo”
a) Finalidade e usos previstos do ficheiro:
Xestionar os datos das persoas asesoradas ou participantes en actividades de
formación e apoio a emprendedores, empresarios e persoas en busca de emprego.
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b) Persoas ou colectivos sobre os que se pretende obter datos de carácter persoal ou
que resulten obrigados a subministralos:
Emprendedores, empresarios, persoas en busca de emprego, ou que queiran
participantes en actividades de formación.
c) Procedemento de recollida de datos:
Os datos obteranse por medio de comunicación oral, escrita ou telemática,
recolléndose nos distintos formularios cumprimentados pola persoa asesorada ou
participante en actividades, tanto en soporte papel coma informático ou electrónico.
d) Estrutura básica do ficheiro e tipo de datos:
Datos identificativos (nome, apelidos, DNI/NIE, enderezo, teléfono, fax e. email); datos
do proxecto de creación de empresa (Nome do proxecto, tipo, descrición, estado, data
de inicio e fin).
e) Cesións de datos de carácter persoal e transferencias de datos a países terceiros:
Os datos de carácter persoal contidos neste ficheiro serán cedidos á Consellería de
Traballo e Benestar, a C.E.E.I. Galicia S.A. (BIC Galicia).
Asi mesmo, poderán ser comunicados a outras Administracións Publicas cando sexa
necesario para o exercicio das súas competencias, sempre que versen sobre as
mesmas materias, e estean relacionadas coa finalidade e usos previstos do ficheiro.
Non se prevé a cesión de ditos datos a países terceiros.
En todo caso, a cesión de datos que contén este ficheiro sen necesidade de
consentimento por parte da persoa afectada, só se realizará a favor doutras
administracións públicas competentes na materia e ao abeiro do disposto na Lei
Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal e no Real Decreto
1720/2007, que aproba o Regulamento de desenvolvemento de dita lei.
f) Órgano responsable do ficheiro:
A persoa que exerza o posto de Alcaldía do Concello de Teo, como responsable
superior de todo o persoal e impulsor de todos os servizos administrativos.
Porén dito ficheiro manterase, conservarase e actualizarase polos axentes de
promoción económica, encargados do ficheiro.
g) Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición:
Os axentes de promoción económica, serán perante quen se poderán executar os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición destes datos.
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h) Sistema de tratamento: mixto.
i) Nivel de protección:
As medidas de seguridade para este ficheiro son de carácter básico.
En Teo, a 18 de outubro de 2012
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”

8.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CREACIÓN DO SERVIZO DAS
PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO E APROBACIÓN INICIAL DO SEU
REGULAMENTO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e
seguridade cidadá, D. Rafael C. Sisto Edreira.

O Sr. Sisto da conta da proposta de 18/10/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos
económicos de 22/10/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que o Concello ten previsto poñer en funcionamento as piscinas
municipais de Teo, mediante o establecemento do correspondente servizo público en
réxime de concorrencia, ao amparo do artigo 25 da Lei de bases de réxime local, co
obxecto de mellorar a calidade de vida dos seus veciños e satisfacer as necesidades
da comunidade veciñal.
Considerando que, co fin de iniciar o expediente acreditativo da conveniencia e
oportunidade de establecer o servizo, acordouse constituír unha Comisión de Estudio
encargada da redacción da Memoria xustificativa da prestación do servizo, á que se
refiren o artigo 97 do Real Decreto Lexislativo 781/1986 e artigo 309.2 da Lei 5/97, de
Administración local de Galicia, integrada polos seguintes membros:
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D. Rafael Sisto Edreira, concelleiro de Urbanismo e infraestruturas, por
delegación do alcalde.
D. Ángel Rey Martinez, concelleiro de deportes do Concello.
Dª Chus Boullón Rodríguez, técnica municipal de deportes.
D. Alberto Iglesias Fungueiriño, arquitecto municipal.
D. Enrique Eijo Blanco, arquitecto técnico municipal.
Vista a Memoria elaborada pola Comisión de Estudio relativa conveniencia e
oportunidade de establecer o servizo de funcionamento das piscinas municipais no
concello de Teo, así como o proxecto de Regulamento do citado servizo, de outubro de
2012.
Visto o informe de Intervención sobre os aspectos económicos do establecemento do
servizo público, incorporado ao expediente.
En virtude do exposto, e de acordo co establecido no artigo 22.2.f) en relación co 49 da
Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local, proponse ao Pleno da
corporación a adopción do seguinte ACORDO:

Primeiro.- Tomar en consideración a Memoria sobre a creación do servizo de piscinas
municipais no concello de Teo e aprobar inicialmente o Regulamento do servizo.

Segundo.- Establecer o servizo de piscinas municipais de Teo, adoptando como forma
de xestión a xestión indirecta, mediante concesión.

Terceiro.- Someter a información pública a Memoria e o Regulamento, por un prazo de
trinta días hábiles, publicando o anuncio no BOP e no taboleiro de edictos do Concello,
a efectos de que polos particulares e entidades, poidan formular as observacións e
reclamacións que estimen pertinentes.

No suposto de que non se formule ningunha reclamacións ou observacións durante a
exposición pública, entenderanse definitivamente aprobados a Memoria e o
Regulamento.
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Cuarto.- Publicar o texto integro do Regulamento definitivamente aprobado no BOP,
non entrando en vigor ata que teña transcorrido 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”

Obra no expediente a memoria sobre a creación do servizo de piscinas municipais no
concello de Teo, de outubro de 2012, e o estudio económico-financeiro da explotación
das piscinas municipais do concello de Teo, que forma parte da mesma, de 15/10/12.
O Sr. Sisto explica que a memoria que se presenta é de carácter fundamentalmente
técnico, cunha importante decisión política, aínda que ficticia, porque as posibilidades
de decidir actualmente son escasas. Explica o Sr. Sisto que se crea o servizo de
piscinas, agrupando a nova piscina cuberta coas descubertas xa existentes. Refírese o
Sr. Sisto ao contido da memoria sinalando que na mesma se contemplan uns
antecedentes, as instalacións, a necesidade do servizo, etc. Explica que a xestión
directa implicaría a contratación de todo o persoal, o que suporía dous problemas. O
primeiro está relacionado coas limitacións dos últimos Decretos e o segundo refírese a
que, ao non tratarse dun servizo de primeira necesidade, podería implicar un
incremento moi significativo do persoal que non tería moita xustificacion. Salienta o Sr.
Sisto que tampouco se pode esquecer que o importe económico de manter a plantilla,
aínda que se puidera facer, sería actualmente insostible. Explica o Sr. Sisto que entre
as opcións estaría a xestión directa, que suporía contratar os distintos servizos e dotar
de mobiliario a piscina, tendo en conta que por exemplo a dotación do ximnasio é de
250.000 €. Salienta que a contratación administrativa dos diferentes servizos sería moi
complexa na medida en que cada un implicaría un procedemento de contratación, sen
esquecer que Teo é un dos concello con menos persoal. Polo tanto o que se plantexa é
sacar a concurso a xestión na súa totalidade, que levaría incorporado a dotación
mínima do ximnasio e a de todos os elementos complementarios da piscina. Refírese o
Sr. Sisto ao estudo económico e ao contido do mesmo sinalando que fala do análise da
situación a nivel de demanda no concello e ofertas similares en concellos limítrofes,
describe as instalacións e se fixa a dotación mínima do ximnasio, se fai un estudo da
viabilidade económica en función dos ingresos, partindo de tarifas similares as dos
concellos próximos e se fai unha estimación de ingresos pautados no tempo e bastante
- 40 -

realistas, etc. Explica o Sr. Sisto que se partiu de referencias próximas como a de Brión
e de que moita xente de Teo se está desprazando a concellos limítrofes. Salienta o Sr.
Sisto que no estudo tamén se recollen os costes de equipamento do xinmnasio, da
pista de padel, equipos informátivos, gastos de financiación e o persoal mínimo. Explica
que tamén se incorpora o tema das piscinas descubertas, en relación coas que se fai
un estudo de menor profundidade porque o concello xa as viña quitando anualmente
por un importe que rondaba os 55.000 €. Explica o Sr. Sisto que a idea era levar a un
Pleno extraordinario a aprobación das taxas e os pregos, onde se especificarían o resto
das cuestións e se fixarían os criterios, cun canón anual de 50.000 €, esperando que
poida baixar o suficiente. Remata o Sr. Sisto sinalando que dende o sector se lle di que
ten posibilidades de sair a coste cero.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que por fin Teo vai a ter piscina. Explica que fai 7 ou 8 anos cando a Deputación sacou
a convocatoria, unha das prioridades do concello foi solicitala e se lle encargou o
proxeto ao arquitecto municipal, para que fixera un proxecto dunha piscina non de unha
“pisciniña”, con ximnasio, xa que outras non o tiñan. Pasaron moitas circunsantancias
dende aquela, porque entre as empresas que quebraron levou un tempo arranxar todos
os problemas. Opina o Sr. Parajó que o bo é que Teo vai a ter piscina, engadindo que é
moi necesario para Teo dispor de piscina climatizada. Lembra o Sr. Parajó que na
Comisión Informativa xa dixo que lle parecía optimista dicir que os dous ou tres anos xa
non dará pérdidas. Di o Sr. Parajó que ogalla sexa así, pero non se debe esquecer que
casi todas dan pérdas. Interésase o Sr. Parajó polas medidas do vaso.

O Sr. Sisto resposta que o vaso mide 25 por 12.
Di o Sr. Parajó que o dito ata o de agora refírese ao estudo económico e que, polo que
se refire ao regulamento, considera que hai varias cousas que rectificar e que é unha
copia do de varios concellos, como Ames e Brión. Considera o Sr. Parajó que hai
cousas que haberá que mirar se están correctas porque despois xurden as sorpresas.
Di o Sr. Parajó que por exemplo no artigo 6.4 se fala de que ”Con carácter xeral, os
menores de 8 anos deberán estar acompañados por un adulto durante o uso libre do
vaso da piscina”, engadindo que 8 anos lle parecen poucos e que el poñería 12. Di que
o Regulamento non fala nada do acceso á sala de fitness e, por motivos de saúde, sí
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se fala noutros Regulamentos. Salienta o Sr. Parajó que o artigo 6.7 fala de
competicións de escolares e non di que corresponde ás entidades organizadoras o
control do recinto. Tratándose do horario, se fala de horas semanais pero non pon o
horario de todos os días, como se pode ver no artigo 7. Sinala o Sr. Parajó que o artigo
8 lle parece unha barbaridade, porque coa mesma medida no vaso, outros concellos
poñen 130. Remata o Sr. Parajó sinalando que, como as expostas, haberá que mirar
certas cousas.
Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que no Regulamento bota en falla
certas cousas, como a regulación dos tipos de usuarios, centros educativos, o tema
das altas e baixas, as follas de reclamación, os dereitos e deberes dos usuarios, e da
empresa concesionaria, etc. Tratándose do estudo económico, refírese ao sinalado
polo Sr. Parajó, en relación á capacidade, engadindo que non lle dan os cálculos.
Opina a Sra. Lemus que o estudo lle parece optimista, que lle encantaría que non haxa
perdas en 2 anos, aínda que non o ten claro, entre outras cousas porque se trata dun
servizo que a xente solicita moitísimo, pero unha vez que teñen que pagar o abono do
segundo ano, danse de baixa. Pide a Sra. Lemus que se inclúa, incluso como mellora,
a posibilidade de ter unha grua para os de Foltra.

O Sr. Sisto resposta que xa está instalada.

A Sra. Lemus sinala que máis ou menos todos están de acordo en darlle para diante,
porén ten dúbidas de que non haxa sorpresas, porque as condidións non son as
mesmas que no 2005, e hai que ter en conta a dispersión xeográfica, que supón por
exemplo que os de Calo van mellor a Bertamiráns, etc.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que lle gostaría facer unha reflexión
en relación co fácil que resulta xustificar a xestión privada, botando man de argumentos
manidos. Salienta o Sr. Fernández que lle parece preocupante a forma de xustificar as
cousas e interésase polas prazas do concurxo. Pregunta o Sr. Fernández cando vai a
estar a piscina en funcionamento. Salienta que ao igual que a Sra. Lemus e o Sr.
Parajó, considera que habería que mirar de incorporar ao Regulamento todo o que se
poida incorporar. Sinala o Sr. Fernández que a previsón de abonados lle parece
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optimista poque a situación é complicada e vai a empeorar, aínda que ogalla se
cumpra.

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

O Sr. Pallas pide a retirada do asunto, porque di que o estivo mirando e que cando
chegou á páxina 8 do Regulamento tivo que parar porque non hai por onde collelo, xa
que ten cousas rarísimas. Refírese o Sr. Pallas á capacidade das piscinas, e á
previsión recollida na páxina 4 relativa a que “o alugueiro total ou parcial tan só poderá
ser solicitado por colectivos, asociacións ou grupos legalmente constituidos e que
teñan o seu domicilio social no concello de Teo, circunstancias que deberán ser
acreditadas documentalmetne”. Di o Sr. Pallas que o número 4 do artigo 4, relativo ao
aluguer, lle parece bén, porén se é unha xestión privada ninguén lle vai a dicir á
empresa que so poden alugar os de Teo. Di o Sr. Pallas que se fala de colectivos, e
non se fala de persoas físicas, pero sí de entidades legalmente constituídas. O Sr.
Pallas di que na páxina 4 no seu apartado 3 se recolle a necesidade de “Identificarse
coa presentación do DNI ou documento suficiente que acredite a personalidade cando
por motivos de seguridade lle fose requirido polo persoal do centro” e despois na
paxina 5 se fala de que “Con carácter xeral, os menores de 8 anos deberán estar
acompañados por un adulto durante o uso libre do vaso da piscina. Os usuarios
maiores de 8 anos e menores de 16 que saiban nadar, poderán entrar sen
acompañante cun consentimento por escrito asinado polo pai, nai ou titor ou titora, que
quedará depositado na instalación e servira de autorización permanente”. Pregunta o
Sr. Pallas se se ten 14 anos hai que levar a autorización dos pais. Sinala que de ser así
entón terá que dicirse que os menores de idade, ata os 16 anos, terán que ir
acompañados dos pais. Opina o Sr. Pallas que unha cousa vai contra outra e que é
incongruente, porque dun lado pídenlle o DNI e despois pídenlle o consentimento por
escrito.

O Sr. Sisto aclara que se refire ao abono.
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O Sr. Pallas di que non se fala do abono senón do acceso ao recinto. Lembra o Sr.
Pallas que na Comisión falouse dunha parada técnica e se dixo que ia a cerrar dez días
ao ano. Sinala que o artigo 7 regula o tema do horario, recolléndose que “Estará aberta
un mínimo de 85 horas semanais durante todo o ano, a excepción dos meses de xullo
e agosto nos que poderá reducire ata un mínimo de 65 horas. En calquera caso, a
piscina abrirá todos os días da semana incluídos festivos, aínda que o faga en horario
reducido, a excepción dos días completos de Navidade e Ano Novo, e o de Noite Boa a
partir das 20,00 horas”. Reitera o Sr. Pallas que o outro día entenderon que había unha
parada técnica de dez días. Interésase o Sr. Pallas polo vaso e as súas medidas e
pídelle ao Sr. Sisto que se se vai a convocar un pleno extraordinario, se pode deixar
sobre a mesa, darlle aos concelleiros/as un prazo de cinco ou seis días, para despois
xuntarse os portavoces para facer aportacións e evitar así problemas no futuro. Remata
o Sr. Pallas dicindo que dende o seu grupo lamentan que non se puxera a
documentación á súa dispocición fai quince días ou tres semanas.

O Sr. Sisto explica, tratándose dos prezos, que o Regulamento sométese a aprobación
neste Pleno porque hai que poñer en funcionamento a piscina canto antes. Sinala que
se trata dunha aprobación inicial e que despois ten que publicarse no BOP e abrirse un
período de alegacións. Sinala o Sr. Sisto que para sacalo a licitación resulta preciso
que o Regulamento sexa definitivo, por iso as posibilidades de corrección sempre
existen. Opina que se os concelleiros leeran con calma o Regulamento non atoparían
contradiccións. En canto ao sinalado polo Sr. Parajó de que hai outros Regulamentos
por aí e son iguais, dille o Sr. Sisto que en Teo non se inventou nada. Salienta que é
das cousas que máis contactos houbo coas empresas que queren optar á concesión,
que incluso visitaron as instalacións e deron suxerencias que logo se filtraron e se
incorporaron. En canto ao dos 8 ou 12 anos o Sr. Sisto explica que houbo discusión ao
respecto, engadindo que seguramente calquera decisión sería fácilmente criticable,
parecendo razonable o dos 8 anos, que está basado na experiencia doutras piscinas.
Tratándose do sinalado polo Sr. Parajó en canto á sala de fitness, di o Sr. Sisto que no
Regulamento se fala, incluso excesivamente para un Regulamento, das prevencións
para as salas de baño de vapor e para a sala de exercicios cardiovasculares. Sinala
que aínda que pareza que non, sí que é un tema exhaustivamente regulado ao longo
do Regulamento. Opina que os dereitos e deberes están perfectamentre recollidos,
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aínda que se se quere facer constar algo en relación ás follas de reclamación é posible.
En canto a si se é ou non optimista, salienta o Sr. Sisto que se fai pola visión media,
tendendo a ser baixa, non se pon como en Brión, un 8 %, o primeiro ano, senón un 6%
e un 7% o segundo ano. Salienta o Sr. Sisto que o estudo enonómico vai a estar
constrastado co que fan as empresas que concorran. En canto á capacidade explica
que se refire o Regulamento á piscina como “instalación”, non so o vaso, engadindo
que os cálculos os fixeron os técnicos e outros viñan no proxecto. En canto ao dito polo
Sr. Pallas sinala o Sr. Sisto que a prioridade dos de Teo se mantén en canto todo tipo
de abonos, de xeito que unha vez completo se crea unha lista de agarda e se por
exemplo o número 1 non é de Teo e o número 3 si o é, este último terá prioridade.
Explica o Sr. Sisto que o que falou o Sr. Pallas refírese ao aluguer de calles e parte das
instalacións. Aclara que cando se aluga, pérdese capacidade de uso, por iso se recolle
así. Salienta o Sr. Sisto que as empresas privadas miraron e remiraron isto. Tratándose
das autorizacións explica o Sr. Sisto que os abonados, xa aportan a autorización cando
fagan o abono, e co DNI xa se acredita, porén se entran directamente, co DNI terán
que presentar a autorización paterna. Tratándose dos dez días de parada, explica o Sr.
Sisto que salen porque aínda que igual non resulta preciso todos os anos, son os das
empresas os que o sinalaron, porque así se se ten que facer non da lugar a
indemnizacións. Tratándose do horario e do sinalado polo Sr. Parajó de que non se
especifica, salienta o Sr. Sisto que estaba máis especificado porén se pensou que
poden ser as propias empresas as que oferten, fixando o concello unhas condicións
mínimas. Di o Sr. Sisto que se lles pediu polas empresas que se lles deixase liberdade,
xa que tampouco procede que se abra 13 ou 14 horas no verán e que non haxa xente.
Salienta que se trata de fixar unhas condicións para que sexa viable. Di o Sr. Sisto que
descoñece se lle quedou algo pero que él proporía que se aprobara inicialmente,
podéndose incorporar o das follas de reclamación e podéndose falar do de 8 ou 12
anos. En canto aos prazos di o Sr. Sisto que el sempre peca de optimista. Explica que
se se logra a metade de mes apobar os pregos e as taxas, depois viría un mes de
alegacións, polo que se podería falar de principios de xaneiro, ou mediados ou finais de
dito mes.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que él non ten intención de retrasar nada e que esto se solventaría se entre os que
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fixeron o Regulamento existira un representante da oposición, porén estes so os hai no
POS e despois xurden os problemas. Pide o Sr. Parajó que se corrixa o dos 271 de
capacidade e que se poña 164, porque cree que non é viable, aínda que conta co
ximnasio. Di o Sr. Parajó que el sería partidario de que se puxera o horario e pide que
se corrixa no apartado 7 do artigo 6

o relativo a que “No suposto de acceso ás

instalacións de grupos de escolares, estes deberán estar en todo momento
acompañado por persoal do centro educativo, que será o responsable de matner a orde
entre os membros do grupo, tanto na zona de vasos como nos vestiarios, así como do
uso adecuado das instalacións”. Remata o Sr. Parajó sinalando que compre mirar
durante a tramitación se hai algunha proposta por parte dos grupos da oposicion, e ver
si é viable.

Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que o problema non é tanto o
Regulamento senón concretar certas cousas. Considera que no tema dos 8 aos 12
anos non lle ve moito problema. Opina que os que saben máis son os profesionais, que
son os primeiros en non querer pillarse as mans porque calquera accidente nunha
piscina implica un descrédito. Opina a Sra. Lemus que se se poden facer agora as
modificacións e tirar para diante, sería mellor.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que o da capacidade lle parece
excesivo, engadindo que o da folla de reclamacións ten que ir. Opina o Sr. Fernández
que se dispón dun Regulamento feitos polas empresas e non polos concelleiros e sen
contar coa oposición. Opina que se había que facer modificacións estás podían chegar
ao Pleno listas. Tratándose dos prazos considera que é importante unha folla de ruta.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, e di que non vai a repetir o que xa dixeron os
compañeiros, porque cree que estas cousas teñen que vir antes. Anuncia o Sr. Pallas
que cando esté exposto a público, van a facer alegacións, engadindo que o equipo de
goberno non pode esquecer que están en minoría e que agora teñen que contar coa
oposición, porque calquera día van a levar unha sorpresa. Di que cando no artigo 9 se
fala de “grupos legamente constituidos e que teñan domicilio social no concello de
Teo”, lle alegra de que se empece a pensar nas asociacións de Teo, non como
Chévere, que se lle da un cheque nominativo de trinta mil euros e ven de fora.
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O Sr. Sisto propón que se someta o asunto a votación, con algunhas modificacións.
Explica que se pode incorporar o das follas de reclamación no artigo 11, nas normas de
uso das instalacións. En canto ao tema do aforo salienta que hai que ter en conta que
se refire non so ao vaso, senón a todas as instalacións, o que se podería reflexar
recollendo “instalacións en xeral”, máis que piscina. Sinala que no artigo 6.7 parece
importante o que se suxeriu pero non queda ben, xa que se fala de que “No suposto de
acceso ás instalacións de grupos de escolares, estes deberán estar en todo momento
acompañado por persoal do centro educativo, que será o responsable de matner a orde
entre os membros do grupo, tanto na zona de vasos como nos vestiarios, así como do
uso adecuado das instalacións”, e non parece que estea mal, xa que o que se pide é
unha responsabilidade dos responsables dos centros escolares, porque quizáis teña
mais autoridade o profesor que o socorrista. Tratándose da idade sinala o Sr. Sisto que
se podería poñer unha idade intermedia, de 10 anos.

A concelleira do BNG, Sra. Diéguez, pregunta que ocurre se van coas AMPAS.

O Sr. Sisto di que se van colectivamente, a AMPA terá responsabilidade en canto ao
control grupal.

Antes de proceder á votación do asunto, claríficase polo Sr. Sisto os cambios
efectuados:
1.- Introducción no artigo 11 do tema das follas de reclamación nos termos seguintes
“Os usuarios disporán de follas ou libro de reclamacións, debidamente dilixenciado polo
organismo competente da Comunidade Autónoma de Galicia”.
O artigo 11 quedará polo tanto coa seguinte redacción

“Artigo 11.O persoal das instalacións, que estará sempre identificado, será o responsable de facer
cumprir a todos os usuarios as normas de uso de cada instalación e poderá, se é o
caso, expulsar do recinto a quen incumpra o disposto no presente regulamento e en
cantas normas fosen de aplicación e obrigado cumprimento.

- 47 -

Os usuarios disporán de follas ou libro de reclamacións, debidamente dilixenciado polo
organismo competente da Comunidade Autónoma de Galicia”.
2.- En canto á capacidade máxima de usuarios, á que se refire o artigo 8, modifícase
este artigo, quedando coa seguinte redacción:

“Artigo 8.1. A capacidade máxima de usuarios simultáneos das piscinas e instalacións
complementarias será a seguinte:
a. Piscina cuberta de A Ramallosa: 271 persoas
b. Piscina de Luou: 500 persoas
c. Piscina de Os Tilos: 500 persoas
2. O aforamento do ximnasio virá determinado polo número de aparellos e ás
rotacións que se programen polo monitor ou encargado.
3. A capacidade das salas de usos múltiples se determinará en función das
actividades que se programen nelas”.
Di o Sr. Sisto que quedaría decidir o da idade e reitera a proposta de poñer o de 10
anos.

Coa conformidade dos grupos municipais, acórdase manter a idade de 8 anos.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, coas modificacións
propostas no Regulamento, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus
membros, acorda:
Primeiro.- Tomar en consideración a Memoria sobre a creación do servizo de
piscinas municipais no concello de Teo e aprobar inicialmente o Regulamento do
servizo.

Segundo.- Establecer o servizo de piscinas municipais de Teo, adoptando como
forma de xestión a xestión indirecta, mediante concesión.
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Terceiro.- Someter a información pública a Memoria e o Regulamento, por un
prazo de trinta días hábiles, publicando o anuncio no BOP e no taboleiro de
edictos do Concello, a efectos de que polos particulares e entidades, poidan
formular as observacións e reclamacións que estimen pertinentes.

No suposto de que non se formule ningunha reclamacións ou observacións
durante a exposición pública, entenderanse definitivamente aprobados a
Memoria e o Regulamento.

Cuarto.- Publicar o texto integro do Regulamento definitivamente aprobado no
BOP, non entrando en vigor ata que teña transcorrido 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.

“REGULAMENTO DE USO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE TEO E DAS SÚAS
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS ANEXAS

Capítulo 1. Disposicións xerais
Artigo 1.O obxecto do presente regulamento e establecer as normas de uso e funcionamento
das instalacións deportivas da Piscina Municipal Cuberta de A Ramallosa, así como
das piscinas descubertas de Os Tilos e A Ínsua (Luou), xa sexan xestionadas polo
propio Concello de Teo ou por entidade autorizada en virtude de acordo adoptado
polos seus órganos de goberno.
No non previsto polas presentes normas reguladoras estarase ao disposto polas
normas de uso colectivo das instalacións deportivas da Comunidade Autónoma de
Galicia, en especial o Decreto 103/2005 de 6 de maio, prego de cláusulas
administrativas particulares e prescricións técnicas, se as houbera, e normativa
municipal que puidera ser de aplicación.
Artigo 2.Serán obxectivos prioritarios para o Concello de Teo na xestión das instalacións
deportivas da súa titularidade e, en particular, das reguladas no presente documento:
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a) Fomentar a práctica do deporte e a educación física na poboación, con especial
atención na procura do desenvolvemento integral da persoa, así como contribuír
á creación de hábitos de vida saudables.
b) Achegar a práctica da actividade deportiva aos escolares do municipio a través
do desenvolvemento e oferta de programas deportivos.
c) Promover cursiños de natación dirixidos aos veciños e veciñas do concello nos
niveis de iniciación e perfeccionamento.
d) Facilitar a práctica deportiva naquelas especialidades que poidan ser
practicadas nas instalacións da Piscina Municipal cuberta de A Ramallosa e nas
piscinas descubertas de Os Tilos e A Insua (Luou), tales como natación, pádel,
musculación, aerobic, exercicios cardiovasculares, pilates, sauna e todos
aqueles susceptibles de ser practicados nas ditas instalacións.
Capítulo 2. Acceso ás instalacións
Artigo 3.1. As instalacións deportivas das piscinas municipais están ao dispor de todos os
cidadáns e cidadás do concello de Teo que pretendan realizar algunha das
actividades deportivas que nelas se poidan practicar, de acordo co previsto
neste regulamento.
2. O acceso ás instalacións pódese realizar baixo calquera das seguintes
modalidades.
a) Abonados: Coa condición de abonado, pódese ter acceso a calquera das
piscinas municipais e á practica de calquera das especialidades deportivas
desenvolvidas nos seus recintos, con apoio de monitor ou monitora
especializado, e a todos os espazos de uso libre, sen outra limitación que o
tempo que se puidera fixar para actividades concretas.
Poderán ser establecidos diversos tipos de abonos en función de tempo,
unidade e extensión familiar, bonificacións especiais, etc.
b) Abonados de verán: Este tipo de abonados terán acceso a calquera das
piscinas municipais descubertas sen limitación de tempo nin de sesións
durante o período no que as piscinas descubertas permanezan abertas.
c) Asistente a cursiños: Teñen esta condición as persoas inscritas nalgún curso,
que unicamente poderán facer uso das instalacións nas que se desenvolva a
actividade solicitada e polo tempo de duración desta.
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d) Entradas libres: Entradas puntuais nas instalacións, pagando o custo da
entrada no momento do acceso. Os beneficiarios/as das entradas libres
poderán facer uso de todas as zonas de acceso libre, sen apoio
personalizado de monitor especializado/a e con uso restrinxido en función da
ocupación da instalación en cada momento.
e) Colectivos e grupos organizados: Mediante o alugueiro total ou parcial da
instalación, previa autorización do concello ou da empresa xestora no seu
caso.
Artigo 4.1. Requirimentos para adquirir a condición de abonado ou abonado de verán:
•

Cumprimentar en todos os seus apartados a folla de inscrición.

•

Fotocopia do DNI. No caso de tratarse dun abono familiar, aportarase
fotocopia da totalidade dos DNI dos membros da unidade familiar e fotocopia
do Libro de Familia ou documento que acredite a unidade familiar, sexa esta
de dereito ou de feito.

•

Copia de xustificante de ingreso bancario que acredite o pago da taxa
correspondente ou fotocopia do CCC bancario onde apareza o nome do seu
titular, segundo a opción de pago que en cada caso poida ser determinado
polo concello ou empresa adxudicataria do servizo no seu caso. Caso de non
tratarse do titular, achegarase igualmente fotocopia do DNI do titular.

•

Fotografía tamaño carné de cada un dos pretendidos abonados.

2. Requirimentos para adquirir a condición de asistente a cursiños.
•

Cumprimentar en todos os seus apartados a folla de inscrición.

•

Fotocopia do DNI ou documento que acredite a identidade.

•

Copia de xustificante de ingreso bancario que acredite o pago da taxa
correspondente ou fotocopia do CCC bancario onde apareza o nome do seu
titular, segundo a opción de pago que en cada caso poida ser determinado
polo concello ou empresa adxudicataria do servizo no seu caso. Caso de non
tratarse do titular, achegarase igualmente fotocopia do DNI do titular.

3. Requirimentos para adquirir unha entrada libre .
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•

Identificarse coa presentación do DNI ou documento suficiente que acredite a
personalidade cando por motivos de seguridade lle fose requirido polo
persoal do centro. A negativa a identificarse poderá ser causa de denegación
de acceso ás instalacións.

4. Requirimentos para o alugueiro total ou parcial dunha instalación ou espazo.
•

O alugueiro total ou parcial tan só poderá ser solicitado por colectivos,
asociacións ou grupos legalmente constituídos e que teñan o seu domicilio
social no concello de Teo, circunstancias que deberán ser acreditadas
documentalmente.

•

A solicitude de alugueiro deberá ser presentada no concello ou nas oficinas
da empresa xestora, segundo o caso, e nela deberá constar a finalidade do
alugueiro, o período solicitado, a actividade a desenvolver e o número
aproximado de participantes na actividade.

•

Una vez concedida a autorización, esta será firme no momento en que se
acredite ter satisfeitas as taxas correspondentes.

5. As persoas empadroadas no concello de Teo deberán acreditar este extremo
mediante a correspondente certificación expedida polo concello.
6. As persoas usuarias das instalacións deberán cumprir coas normas de uso de
cada un dos espazos de uso deportivo das instalacións, así como das zonas
comúns, respectando os límites de idade establecidos para cada un deles.
Artigo 5.Os veciños e as veciñas do concello de Teo terán preferencia sobre os de calquera
outro concello na adquisición da condición de usuarios das instalacións obxecto deste
regulamento. A estes efectos habilitarase, para os abonados e abonados de verán, un
prazo de inscrición para empadroados no concello de Teo e outro posterior para non
empadroados ata completar o aforo máximo permitido.
Unha vez rematado o período inicial de inscrición, crearanse listas de agarda, se fose
necesario, para o acceso ás instalacións na modalidade de abonado, tendo preferencia
nelas os solicitantes empadroados no concello de Teo.
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Artigo 6.1. Para o acceso ás instalacións baixo a modalidade entrada libre deberán obterse
as entradas correspondentes nos lugares de venda das mesmas habilitados nas
propias instalacións.
2. O acceso baixo a modalidade de abonado ou abonado de verán farase previa
exhibición do carné correspondente ou validación de tarxeta nos dispositivos
correspondentes, de ser o caso. A posesión destas credenciais presupón o
correcto abono das cotas correspondentes, perdendo a súa condición de
abonado no momento en que o pago destas cotas se interrompe.
3. Por motivos de seguridade e dadas as características das instalacións, poderán
ser fixadas determinadas limitacións de uso en función das idades dos potencias
usuarios, así como para o acceso a determinadas instalacións.
4. Con carácter xeral, os menores de 8 anos deberán estar acompañados por un
adulto durante o uso libre do vaso da piscina. Os usuarios maiores de 8 anos e
menores de 16 que saiban nadar, poderán entrar sen acompañante cun
consentimento por escrito asinado polo pai, nai ou titor ou titora, que quedará
depositado na instalación e servira de autorización permanente.
5. As persoas que acudan ás instalacións na súa condición de participantes en
cursiños ou con motivo de alugueiro das instalacións, tan so poderán
permanecer nos recintos polo tempo de duración da actividade na que participan
ou polo tempo estipulado no alugueiro temporal das mesmas.
6. O dereito de acceso ás instalacións interrómpese no mesmo momento en que se
produce o impago das taxas que dan acceso ás instalacións, calquera que sexa
a modalidade de pagamento ou a modalidade de acceso.
7. No suposto de acceso ás instalacións de grupos de escolares, estes deberán
estar en todo momento acompañados por persoal do centro educativo, que será
o responsable de manter a orde entre os membros do grupo, tanto na zona de
vasos como nos vestiarios, así como do uso adecuado das instalacións.
Capítulo 3. Normas xerais de funcionamento
Artigo 7.1. O horario de apertura das instalacións cumprirá os seguintes criterios:
a. Piscina cuberta:
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Estará aberta un mínimo de 85 horas semanais durante todo o ano, a
excepción dos meses de xullo e agosto nos que poderá reducirse ata un
mínimo de 65 horas. En calquera caso, a piscina abrirá todos os días da
semana incluídos festivos, aínda que o faga en horario reducido, a
excepción dos días completos de Navidade e Ano Novo, e o de Noite Boa
a partir das 20,00h.
O horario para o período anual será fixado polo Concello de Teo
atendendo ás necesidades do servizo, e poderá ser obxecto de
modificación, excepcionalmente, no curso do período anual. O horario ou
calquera modificación que nel se produza deberá ser notificado aos
usuarios coa antelación suficiente.
b. Piscinas descubertas:
Do 15 de xuño ao 15 de setembro, de 11,00 a 14 e de 16,00 a 21
horas
2. A distribución do espazo dispoñible nas piscinas, tanto para uso libre como para
cursos, estará reflectida nos cadrantes de utilización. Estes cadrantes indicarán
en todo momento os usos reais das instalacións e poderase proceder á súa
modificación cando por razóns organizativas se estime conveniente.
3. Nas piscinas, a utilización que se determine das estaxes, tanto de uso libre
como de uso para cursos, farase en función da demanda existente, e poderán
ser de nado lento, nado rápido, nado con aletas, nado de recreo, adestramento
ou estaxes reservadas para asistentes a cursiños.
4. O peche das instalacións por motivos de limpeza, realización de traballos de
mantemento e renovación de auga dos vasos, ou calquera outros motivos
técnicos será anunciado oportunamente e coa antelación suficiente que as
circunstancias permitan.
Artigo 8.1. A capacidade máxima de usuarios simultáneos das piscinas e instalacións
complementarias será a seguinte:
a. Piscina cuberta de A Ramallosa: 271 persoas
b. Piscina de Luou: 500 persoas
c. Piscina de Os Tilos: 500 persoas
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2. O aforamento do ximnasio virá determinado polo número de aparellos e ás
rotacións que se programen polo monitor ou encargado.
3. A capacidade das salas de usos múltiples se determinará en función das
actividades que se programen nelas.
Artigo 9.1. A utilizacións dos vestiarios será determinada pola dirección das instalacións.
Para tal efecto, cursaranse as instrucións oportunas ao persoal dos centros co
obxecto de que cada colectivo utilice o espazo que teña reservado.
2. Con carácter xeral, non se permitirá o acceso aos vestiarios ás persoas que non
vaian facer uso das instalacións, con excepción dos acompañantes de persoas
que pola súa idade ou condicións, non sexan capaces de se espir nin de se
vestir de xeito autónomo.
3. Os nenos e nenas de 6 anos e menos, poderán utilizar indistintamente calquera
vestiario en función do sexo dos adultos que os acompañen.
4. O acceso aos vestiarios dos grupos de escolares realizarase sempre
acompañados dun responsable da ANPA ou do centro educativo.
5. No interior dos vestiarios está prohibido, por motivos de seguridade, o uso de de
aparellos eléctricos como secadores, máquinas de barbear,.etc., agás os que
puidera haber nas propias instalacións.
6. Nos vestiarios non se permitirá realizar outras accións de hixiene persoal que
non sexan as derivadas da propia práctica deportiva.
Artigo 10.1. Nas instalacións deportivas da piscina cuberta de A Ramallosa haberá a
disposición dos usuarios/as armarios de gardarroupa, non estando permitido
deixar fora de tales armarios utensilios ou prendas por parte dos usuarios.
2. Os usuarios que fagan uso destes armarios deberán deixalos baleiros ao
remataren a súa actividade.
3. Non está permitido gardar un armario para uso persoal. Os armarios que
permanezan pechados ao final de cada xornada serán abertos polo persoal do
centro e o seu contido depositado na zona de recepción durante un prazo
máximo de 15 días naturais. Transcorrido este prazo, os obxectos non
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reclamados polo seus propietarios serán entregados á policía municipal que os
custodiará, dándolles o destino que proceda segundo a normativa vixente.
4. O Concello de Teo ou, se é o caso, a empresa concesionaria do servizo non se
responsabiliza dos obxectos substraídos, extraviados, cambiados ou estragados
dentro das instalacións, mesmo nos armarios.
Capítulo 4. Normas de uso das instalacións
Artigo 11.O persoal das instalacións, que estará sempre identificado, será o responsable de facer
cumprir a todos os usuarios as normas de uso de cada instalación e poderá, se é o
caso, expulsar do recinto a quen incumpra o disposto no presente regulamento e en
cantas normas fosen de aplicación e obrigado cumprimento.
Os usuarios disporán de follas ou libro de reclamacións, debidamente dilixenciado polo
organismo competente da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 12.1. Con carácter xeral, e de aplicación en todos os recintos deportivos obxecto
deste regulamento establécense as seguintes normas:
a. Deberanse respectar en todo momento os espazos reservados aos
diferentes usos da instalación deportiva.
b. Non está permitido comer nin fumar en todo o recinto, nin utilizar envases
de vidro.
c. Todo usuario está obrigado a velar polo bo estado de conservación das
instalacións e, polo tanto, impedirá ou denunciará todos os
comportamentos que supoñan un deterioro das instalacións ou dos
servizos e advertirá aos responsables da instalación das anomalías
observadas nas instalacións, o seu mobiliario o no material de uso destas.
d. O acceso ás zonas de uso deportivo tan só estará permitido cando se
utilice roupa e calzado deportivo.
e. Os e as matriculados nun cursiño accederán ás instalacións con unha
antelación máxima de quince minutos antes do comezo da actividade e
permaneceran sen facer uso das instalacións ata a chegada do monitor,
que será quen determine o comezo da actividade.
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f. Para acadar uso óptimo das instalacións e promover a práctica de
condutas ambientalmente sostibles, o tempo de utilización das duchas
será o estritamente necesario.
g. Os usuarios estarán obrigados a utilizar as papeleiras e os colectores de
lixo, comprometéndose a manter limpas as instalacións.
h. Non está permitido o acceso ás instalacións
guía.

con animais, agás cans

i.

Recoméndase a todos os usuarios que se sometan a un recoñecemento
médico previo á práctica deportiva, en especial a todos aqueles que
permanecesen inactivos durante un período prolongado de tempo, aos
que padezan algunha enfermidade de carácter crónico ou aqueles que
presenten antecedentes médicos que así o recomenden.

j.

Todo accidente que se produza no interior das instalacións deberá ser
comunicado ao persoal responsable das mesmas antes de abandonar o
recinto. O Concello de Teo ou, no seu caso, a empresa concesionaria,
disporá dun seguro de responsabilidade civil derivada da súa actividade.

2. Nas piscinas deberán cumprirse as seguintes normas:
a. Os usuarios/as deberán facer uso obrigatorio de roupa de baño e gorro.
b. Durante a permanencia nos vestiarios, aseos, duchas e praias das
piscinas, é obrigatorio o uso de zapatillas de baño.
c. Antes de acceder ás piscinas e obrigado someterse a unha ducha.
d. Non está permitida a realización de prácticas perigosas nin xogos tales
como correr, apneas prolongadas, mergullarse violentamente, tirar
obxectos, etc. e, en xeral todos aqueles actos que dificulten, obstaculicen
ou impidan o normal desenvolvemento das actividades programadas.
e. Prohíbese o uso de aletas, pas, colchóns, lentes de cristal ou calquera
outro elemento que poida danar ou molestar aos usuarios, agás nas
estaxes e nos horarios que poidan ser habilitados a tales efectos.
f. Recoméndase aos usuarios, antes de acceder ás piscinas, que soliciten
información ao persoal das mesmas da profundidade do vaso da piscina
antes de facer uso da mesma, coa finalidade de evitar accidentes.
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g. Deberán respectarse en todo momento as instrucións do socorrista da
piscina. O non cumprimento desta obriga, así como o comportamento
inadecuado poderá supoñer a expulsión do recinto do infractor.
h. A utilización das estaxes de nado libre estará sempre condicionada polo
nivel de nado dos usuarios e, sempre que así o estimen necesario os
responsables da piscina poderanse dispoñer estaxes de nado rápido,
nado lento, ou outros usos. En último caso, as indicacións do socorrista
poderán condicionar a obrigatoriedade de desprazarse a unha estaxe
determinada en función das capacidades dos usuarios.
i. É obrigado nadar sempre pola dereita da estaxe que se está a utilizar.
j. Se fose preciso algún elemento de axuda na aprendizaxe da natación, e
sempre que o nivel de competencia permita o nado sen supervisión
directa de monitor, poderá ser solicitado ao socorrista, devolvéndoos con
posterioridade ao seu uso ao lugar habilitado a tal efecto.
k. Prohíbese lixar a auga con prácticas antihixiénicas, así como acceder á
piscina cuberta con maquillaxes ou cremas, aceites ou cosméticos de
calquera natureza.
l.

As persoas que padezan ou teñan sospeita de padecer algunha
enfermidade infecto contaxiosa, especialmente cutánea, non poderán
acceder ao uso das piscinas, agás certificado médico que acredite que a
súa doenza non supón risco de contaxio para os demais usuarios da
instalación.

3. Nas salas de exercicios cardiovascular e de actividades varias, deberán
gardarse as seguintes normas:
a. É obrigatorio o uso de toalla, que se colocará sobre ás máquinas ou
aparellos coa finalidade de que non entren en contacto co suor.
b. Deberase usar calzado e roupa deportivos axeitada á actividade a
desenvolver. No caso do calzado, este non poderá ser o mesmo que se
trae dende o exterior das instalacións.
c. Deberase facer un uso correcto das máquinas, non manipulando as
mesmas inadecuadamente. En caso de dúbida, deberase consultar con
un monitor.
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d. Por motivos de saúde, prohíbese a entrada nas salas de exercicios de
fitness, cardiovascular e musculación, se as houbera, aos menores de 14
anos. Entre os 14 e os 16 anos, tan so poderán facer uso delas en
horarios nos que estea presente un monitor e sempre baixo a súa
supervisión. Neste suposto deberán acreditar a autorización dalgún dos
proxenitores ou dun titor mediante a correspondente autorización por
escrito.
e. O uso libre dos aparellos estará supervisado por un monitor, mentres que
nas actividades dirixidas, será o monitor quen lles asigne os aparellos aos
usuarios e o tempo de utilización.
f. As salas de usos múltiples tan so poderán ser usadas para a realización
de actividades con monitor/a.
g. Finalizada a actividade, deberase abandonar a sala.
h. Non se permite a entrada ás salas con mochilas, comida ou envases de
vidro.
i. O tempo máximo de utilización das máquinas de exercicios
cardiovasculares, será de 20 minutos, debendo deixar libre a máquina
transcorrido este tempo.
4. Para o uso das salas de sauna e baños de vapor, deberán terse en conta as
seguintes recomendacións:
a. Non e recomendable a utilización dos baños de vapor ás persoas que
padezan hipotensión, hipertensión, cardiopatías, feridas abertas,
infeccións xerais con febre (víricas e bacterianas: gripe, arrefriados),
doenzas infecciosas (fungos, otite…),embarazo, hipertiroidismo,
glaucoma, cataratas, tumores, incontinencia de esfínteres, psicopatías
graves, durante a menstruación, epilepsia grave, tuberculose e
enfermidades severas da pel coma psoriase, dermatite, etc.
b. É recomendable tomar a sauna ou o baño de vapor despois dun esforzo,
por exemplo, despois de facer deporte. Pero deberase descansar entre
15 e 30 minutos para que o organismo presente unha mellor reacción
diante do calor.
c. Se transcorreu moito tempo dende a última comida, deberase inxerir un
pouco de pan ou doce para evitar a hipoglucemia.
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d. As persoas con pes fríos, deberán introducilos en auga quente durante 45 minutos previa a súa entrada na sauna.
e. Durante a súa estadía na sauna, deberase respirar pola boca, non polo
nariz, non beber nin comer, non realizar traballos musculares e evitar
falar, pola incidencia que tales accións poden ter sobre a respiración e
circulación, xa de por si aumentadas.
f. Se nota algunha molestia ou malestar, deberá abandonar a sauna de
inmediato, informando ao persoal da instalación.
g. Transcorridos 8-12 minutos no interior da cabina, é normal que o corpo
sinta a necesidade de refrixerarse. E nese intre debese abandonar a
cabina, sen tomar en consideración se se suou o suficiente ou non.
h. Antes de abandonar a cabina, os usuarios que optaran por estar deitados
na cabina deberanse sentar cos pes colgando no banco para que a
circulación se adapte de novo á posición vertical.
i. Ao saír da cabina é aconsellable ducharse en auga morna, repousar
durante 10 minutos e se se desexa, volver a repetir o proceso unha vez
mais. Rematada esta segunda queda, recoméndase saír definitivamente.
5. Á marxe destas recomendacións, no uso das saunas e baños de vapor, serán de
observancia obrigada as seguintes normas:
a. Antes de entrar nas cabinas é obrigado ducharse previamente
b. Non está permitida a entrada aos menores de 18 anos.
c. E obrigatorio ao entrar na cabina facelo con zapatillas de ducha.
d. Non esta permitida a entrada nas cabinas con algún tipo de roupa, agás
a propia de baño, así como con lentes, xoias, obxectos metálicos,
electrónicos ou de vidro.
e. No interior das cabinas non está permitido comer nin beber.
f. Deberase manter un comportamento decoroso en todo momento.
g. Non está permitido afeitarse, depilarse, tinguirse ou outras accións de
hixiene persoal no interior das cabinas.
h. E obrigatorio o uso de toalla na cabina para secar o suor.
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i.

Non está permitido botar máis de dous cazos de auga simultaneamente
na fonte de calor, así como ningún tipo de produto distinto á auga, como
ambientadores, aceites, etc.

6. Para o uso das pistas de pádel, deberán ser tidas en conta as seguintes normas:
a. Tan so estará permitido o acceso ás pistas usando calzado e roupa
deportiva. O calzado non poderá ser o mesmo co que se accede dende o
exterior da instalación.
b. O material usado para o xogo,
raquetas e pelotas,
obrigatoriamente, o regulamentario para a práctica deste deporte.

será,

c. Para acceder ás pistas, será preciso ter efectuada unha reserva previa. A
tal efecto, existirá un libro de reservas onde se anotarán todas as
incidencias.
d. Para acceder ás pistas será necesario un mínimo de dous xogadores,
considerándose desistida a reserva de non presentarse un mínimo de
dous xogadores nos dez minutos seguintes ao comezo do seu período de
reserva. Neste caso, a pista poderá ser ocupada por quen a solicitara
nese momento.
e. A non comunicación da cancelación dunha reserva con un mínimo de
catro horas de antelación, suporá a perda do dereito a reservar no prazo
dunha semana a contar dende a data do incumprimento.
f. O período máximo de utilización continuada dunha pista será dunha hora.
g. Un mesmo usuario no poderá efectuar máis de dúas reservas semanais,
agás que houbera horas non reservadas.
h. Os menores de 12 anos tan só poderán acceder ás pistas acompañados
dun adulto ou con ocasión de cursiños ou competicións.
7. O Concello de Teo ou, no seu caso, a empresa concesionaria, poderá proceder
ao peche das instalacións total ou parcialmente, previa comunicación aos
usuarios, por razóns de mantemento, avarías ou realización de competicións.
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Capítulo 5. Inscricións, cursos e actividades
Artigo 13.1. Toda persoa que desexe inscribirse nun curso, actividade ou abono, deberá
presentar a folla de inscrición debidamente cumprimentada, xunto coa
documentación nela requirida e certificado de código conta cliente a efectos de
domiciliacións das cotas sucesivas se fose o caso. No caso dos menores de
idade, esta documentación deberá ser aportada polo pai, nai ou titor/a.
2. As condicións, modalidades de abono, importes de matricula, modos de pago e
condicións de acceso, serán regulados mediante a publicación por parte do
Concello de Teo dunha ordenanza fiscal reguladora do servizo.
3. Para darse de baixa como abonado ou asistente a un cursiño, será necesario
comunicalo por escrito ao Concello de Teo ou, no seu caso, á empresa
concesionaria antes do día 20 do mes anterior ao que se produce a baixa. Una
vez cursada a baixa, para causar nova alta deberán iniciarse a totalidade dos
trámites, incluído o pago de matrícula se fose preceptiva.
4. Calquera solicitude de cambio horario, de grupo, etc. cando se trate de
actividades regradas, deberá ser solicitado por escrito e non será efectivo en
tanto non sexa comunicada a aceptación do cambio polo persoal do centro.
Capítulo 6. Infraccións
Artigo 14.1. O incumprimento do disposto neste regulamento poderá dar lugar á expulsión do
recinto.
2. O incumprimento reiterado, poderá dar lugar á perda da condición de abonado
ou asistente a cursiños por un período non inferior a tres meses.
3. Cumprida esta sanción, a reiteración nas condutas contrarias a este
regulamento determinará a perda definitiva do dereito de acceso ás instalacións.
4. Con independencia da imposicións das sancións a que houbera lugar, se
algunha infracción levase aparellado unha deterioración, rotura ou estrago
dalgún elemento das instalacións deportivas, o infractor deberá aboar o importa
das reparacións ou reposicións de materiais que se tiveran que realizar.
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5. 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.
Artigo 15.Existirán, a disposición do público, follas de reclamacións e suxestións
numeradas para que poidan presentarse as queixas, reclamacións e suxestións
que se estimen necesarias e remitirase copia destas ao concello cando lle fose
solicitado á empresa concesionaria, se a houbera.

DISPOSICIONS ADICIONAIS
1. O funcionamento das piscinas municipais de titularidade municipal e as súas
instalacións anexas, rexeranse polas estipulacións contidas neste regulamento
na restante normativa aplicable.
2. Este regulamento poderá ser modificado, rectificado ou ampliado, previa
aprobación polo órgano competente do Concello de Teo, sempre que exista
causa obxectiva que o xustifique.
DISPOSICIONS FINAIS
1. Correspóndelle ao Concello de Teo a interpretación das normas deste
regulamento, que poderá ditar as normas necesarias para a súa aplicación.
2. 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”.

9.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

DE

NOMEAMENTO

DE

REPRESENTANTE DA CORPORACIÓN NA COMISIÓN DE BAREMACIÓN DAS
EIMS.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 17/10/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de educación e deporte de
22/10/2012.
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA
No artigo 31. a) do Regulamento de organización e funcionamento das Escolas infantís
municipais do Concello de Teo (EIMs), (BOP nº 252 do 31/10/2008), establécese a
composición da comisión de baremación do Consello escolar das mesmas.
En dito artigo, inclúese, entre os/as vogais, a “un/unha concelleiro/a en representación
da Corporación”.
Á vista do escrito asinado por Dona Carmen Diéguez González, de data 12/04/12
(rexistro de entrada núm. 2900 do 13/04/12), no que presenta a súa renuncia á
designación como representante na dita comisión, e á vista do disposto no artigo 21 da
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local

:PROPOÑO a adopción do seguinte ACORDO:

Primeiro.- Nomear ao concelleiro D. Anxo Rey Martínez como vogal na comisión de
baremación das Escolas infantís municipais (EIMs).
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Presidente dos Consellos escolares das
Escolas infantís (EIMs), para o seu coñecemento e efectos”.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, a
portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e o portavoz do BNG, Sr. Fernández, amosan a
conformidade dos seus respectivos grupos coa proposta.

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

A Sra. Leborán sinala que non poñendo en entredito a capacidad do Sr. Rey, lle
gostaría saber se hai posibilidade de que algún membro doutro grupo participe.

O Sr. Iglesias resposta que non, porque se trata dun representante da Corporación.

O Sr. alcalde sinala que se comprometen en miralo.

- 64 -

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e
a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, non fan uso desta quenda.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que a Corporación son todos.

O Sr. Iglesias sinala que estaba entendendo que a Sra. Leborán estaba preguntando
por un segundo membro.

O Sr. alcalde aclara que non pode existir unha segunda persoa e invita aos diferentes
grupos para que fagan unha proposta, sen que se presente ningunha polos grupos
municipais.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos seus membros, acorda:

Primeiro.- Nomear ao concelleiro D. Anxo Rey Martínez como vogal na comisión
de baremación das Escolas infantís municipais (EIMs).

Segundo.-

Dar traslado do presente acordo ó Presidente dos Consellos

escolares das Escolas infantís (EIMs), para o seu coñecemento e efectos.

10.- MOCIÓNS.
Antes de entrar no punto undécimo 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.

O Sr. alcalde di que, antes de entrar no punto de rogos e preguntas, vai a intervir o
concelleiro de transportes, D. Angel Rey Martínez, para dar conta dun tema da súa
área.
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Intervén o Sr. Rey que sinala que en abril se aprobou a ordenanza reguladora da
concesión da tarxeta social do transporte metropolitano, con tres perfís, os maiores de
65 anos, os parados de larga duración e as persoas con discapacidade, cun máximo de
20 viaxes subvencionables, nun 50 %. Explica o Sr. Rey que o resultado do
funcionamento está sendo excelente e que a cifra que manexan implica un aforro moi
importante, sen mermar a calidade do servizo, porén detectáronse unha serie de
problemas con usuarios residentes nos Tilos, xa que lle apareceron queixas de dúas
persoas ás que non se lle estaba facendo o abono da bonificación. Salienta o Sr. Rey
que se puxeron en contacto coa Dirección Xeral de Transportes e o tema solventouse
rapidamente. Aclara que o problema estaba nunha cuestión legal porque o servizo de
transporte de Santiago, o que fai o servizo nos Tilos, non pode facer o servizo
Santiago-Teo e por tanto a nivel tarifario nas súas máquinas non aparecía Teo como
punto final ou de inicio das viaxes. Explica o Sr. Rey que iso obrigou a unha
modificación máis técnica, que procedimental, que consiste en crear un novo perfil,
falso e xenérico, dos veciños dos Tilos, engadindo que probablemente teña que facerse
tamén para os residentes en Cobas, porque tamén alí hai algunha incidencia neste
senso. Remata o Sr. Rey sinalando que, pese a que o exposto non require unha
modificación da ordenanza, como esta foi aprobada polo Pleno, cun amplo consenso,
parecía oportuno dar conta deste asunto.
O concelleiro do PP, Sr. Pallas, pregunta se se está referindo ás liñas seis e o doce.
O Sr. Rey resposta que sí, que o seis e o doce, engadindo que é probable que exista
algún tipo de incidencia, aínda que é mínima, que se solventará simplemente cun
cambio de perfil.
O Sr. Pallas di que existen moitas queixas do servizo en Montouto e pregunta se existe
algunha posibilidade de que o seis subira ata alí.
O Sr. Rey explica que é un tema que se está negociando entre a Dirección Xeral e a
empresa Donato Campos e Monbus, existindo algunha proposta de Donato Campos
que non foi posible levar a cabo, porque xa hai unha sentencia do Tribunal Supremo.
Salienta que houbo unha recollida de sinaturas por parte dos veciños da zonas de
Montouto, e que el se comprometou en ir con eles á Dirección Xeral, cando o estimen
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oportuno. Remata o Sr. Rey sinalando que aínda que é lóxico o que piden, resulta
complicado porque depende do mapa concesional.

11.- ROGOS E PREGUNTAS.
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO.
O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di que quere sumarse ao que dixo a Sra.
Lemus e felicitar ao PP, por gañar as eleccións autonómicas, engadindo que non sabe
se ten que felicitar aos do equipo de goberno, sinalando que se é asi, tamén os felicita.
Di o Sr. Parajó que aos demais compañeiros so queda decirlle que hai que seguir
traballando porque a esperanza é o último que se perde.

O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, formula os seguintes rogos e preguntas:
1.- O Sr. Parajó di que viu na prensa que se lle concedeu un obradoiro de emprego a
doce concellos , entre eles a algún que non era do PP, e pregunta se en Teo se pediu.

Intervén o Sr. Rey quen resposta que, como todos os anos, se solicitou pero non se
concedeu.

O Sr. Parajó pregunta se deron algún motivo.

O Sr. Rey di que non o deron.

O Sr. Parajó sinala que haberá que presionar máis.
2.- O Sr. Parajó di que lle gostaría facerlle unha pregunta á Sra. Hermida. Dirixíndose á
concelleira citada o Sr. Parajó pregúntalle se vai a facer a festa do cabalo en Calo o día
4.

A Sra. Hermida resposta que a concellería de cultura non ten nada que ver con iso.

O Sr. Parajó di que viu un cartel e pregunta quen o leva.
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O Sr. Iglesias explica que o do día catro é un roteiro andando e que o do día 10 é un
bautismo hípico.

O Sr. Parajó di que quería felicitar á Sra. Hermida pero que, tratándose dun bautismo,
terá que felicitar ao cura.

A portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, agradece as palabras do Sr. Parajó polos
ánimos, engadindo que lles queda algo máis que esperanza.

3.- A portavoz do grupo mixto di que viu un escrito que presentou un veciño da
Pedreira, en relación ao mal funcionamento do alcantarillado, engadindo que ela
solicitou un informe a Aquaguest sobre o tema.
O Sr. Sisto di que o informe está pedido e que en canto o teña llo remitirá.

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG.
O portavoz do BNG, Sr. Fernández, formula os seguintes rogos e preguntas:

1.- O Sr. Fernández pregunta como está o do cruceiro de A Torre que tirou o camión.

O Sr. Francos di que estivo a Policía buscando os datos e vaise remitir ao seguro.
Sinala que cando entrou de concelleiro o cruceiro estaba na nave, preguntou e ninguén
lle soubo responder e cando chamou un veciño se empezou a mirar.

2.- Di o Sr. Fernández que o parque infantil de Sestelo quedou sen arranxar e que era
importante telo en conta.
3.- Di o Sr. Fernández que lles sorpendeu escoitar un anuncio nunha emisora de radio
do verán animado de setembro, en outubro. Pregunta o Sr. Fernández porque se pon
ese anuncio, cando xa pasou, canto costa o anuncio e canto tempo vai a seguir.

O Sr. alcalde di que supón que o Sr. Fernández se referirá á cadena Ser, engadindo
que supón que se trata dun erro e que se compromete a miralo. O Sr. alcalde di que
había unha seria de cuñas contratadas no seu momento e reitera que supón que se
tratará dun erro porque non ten sentido que se anuncie algo que xa pasou, polo que se
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debe tratar dunha cuña anterior que se lles pasou. Remata o Sr. alcalde agradecendo o
aviso ao Sr. Fernández.

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

1.- O Sr. Patiño refírese a unha Resolución da alcaldía en relación co coche da policía
local. Di que había unha primeira de 34.000 € e agora unha de 47.000 €, polo que vai a
costar 1.964€ ao mes, engadindo que lle parece moito.

O Sr. Sisto di que o mirara, engadindo que o que lembra de memoria é que eran 900 €
ao mes e como non saiu se modificou e se subiu algo.

O Sr. Patiño di que o viu e que falaba de 1.964 €, ive engadido.

O Sr. Sisto pregunta onde viu a información.

O Sr. Patiño di o que a viu abaixo.

O Sr. Sisto di que non lle cadra e que o mirara.

2.- O Sr. Guerra pregunta pola barandilla de Ponte de Secal.

O Sr. Sisto pregunta ao Sr. Francos se non pasou o perito.
O Sr. Francos di que non sabe se lle deron para diante ou non.

3.- O Sr. Guerra di que no Rapeiro os veciños demandan un paso de peóns, engadindo
que os rapaces teñen que pasar por algún sitio.

O Sr. Sisto di que non ten problema en dar traslado á Deputación aínda que xa se sabe
o que van a dicir.
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O Sr. alcalde sinala que o que pasa é que se está entre dúas curvas, hai que ter en
conta a seguridade vial.

O Sr. Pallas di que por algún lado teñen que cruzar.

O Sr. alcalde di que o sabe, porén os pasós de cebra non poden ser “cazapeóns” e
teñen que ter garantías de visibilidade da xente.

4.- A concelleira do PP, Sra. Souto, di que xa pasou máis de ano e medio dende que se
aprobou por todos no Pleno unha moción de Vilar de Cabo e Cabovila. Pregunta se
algunha das tres cousas ás que se refire a moción van a ir para diante.

O Sr. alcalde di que se comprometen a miralo e respostarlle.

5.- A concelleira do PP, Sra. Leborán, di que, lle gostaría facerlle unha pregunta ao Sr.
Francos. Lémbralle a este concelleiro que antes das vacacións lle comentara que na
casa do Cebeiro, en Penelas, a pista que subía cara arriba, había moita maleza e había
dificultades para subir as furgonetas da xente que vive por alí. Pregunta a Sra. Leborán
se se limpou aquelo.

O Sr. Francos asinte, engadindo que aínda este días se foi co tractor.

6.- O concelleiro do PP, Sr. Patiño, pregunta se se limpou o camiño da Dorna.

O Sr. Francos di que non cree que faga falla, porque se pasa perfectamente.

O Sr. Patiño di que entón non poden estar falando do mesmo camiño, engadindo que
os veciños lle dixeron que estaba sen limpar e que non se daba pasado.

O Sr. Francos sinala que se é o mesmo, non ten tanta falla, e que fai dous mese pasou
un roteiro.
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O Sr. alcalde pídelle aos concelleiros que verifiquen se están a falar do mesmo camiño
para despois miralo.

7.- O concelleiro do PP, Sr. Pallas, refírese áo pintado da praza dos Tilos, engadindo
que esto vai a ser como a ponte de Sestelo.

8.- O Sr. Pallas di que se quedara en falar do tema da unidade dous.

9.- Pregunta o Sr. Pallas como está o aval da rúa Ameneiro.
O Sr. Sisto di que está pendente de incoar a tramitación e dos informes. Explica que,
previsiblemente unha vez que se inicie o proceso de incautación a empresa vai a
reclamar xudicialmente e terase que exectutar polo concello e despois pasar o coste.
O Sr. Pallas dille ao Sr. Sisto que ten o apoio do PP en canto a facer os trámites
necesarios, de levar a pleito ao arquitecto externo, engadindo que se ten que solventar
o problema.

10.- O Sr. Pallas pide que cando se deixen os documentos no rexistro de entrada, se
deixen tamén os anexos. Explica que o dezasete de febreiro había dúas entradas de
fenosa, de reclamación de débeda, e so estaba a carátula.

O Sr. alcalde di que se mirará.

11.- O Sr. Pallas di que ten unha copia dun documento que entrou hoxe sobre o tema
de Insúa e que o vai a explicar, aínda que seguramente ao Sr. alcalde non lle dou
tempo a tomar unha decisión.

O Sr. alcalde pregúntalle se entrou por rexistro.

O Sr. Pallas di que entrou onte e que lla dou o Sr. José Manuel Ponte. Explica que no
escrito se pide un sistema de bombeo, estando dispostos algúns veciños a pagar a
bomba se despois o concello se fai cargo do mantemento.
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O Sr. Sisto pregunta se a persona que presenta o escrito o fai en nome do Partido
Popular.

O Sr. Pallas di que non, que o presente o Sr. Manuel Castelao José María.

O Sr. Sisto di que ese señor vive en Bustelo, e que o que se lle vai a respostar que non
se preoucupe polo saneamento de Bustelo porque gracias a esa depuradora se vai a
poñer en funcionamento.

O Sr. Pallas dille ao Sr. Sisto que se o que se quere é que o escrito sexa de xente da
aldea afectada non se preoucupe que o terá mañan.

O Sr. Sisto di que están para solventar os problemas dos veciños afectados e que
vivindo en Bustelo, non é dos afectados.

O Sr. Pallas pídelle ao Sr. Sisto que non confunda o PP cunha cousa dos veciños.
Salienta que esta xente de Insúa está disposta a mercar a bomba e que despois o
concello faga o que teña que facer e asuma o tema. Sinala o Sr. Pallas que as 17
casas que quedaron fora, entrarían.

O Sr. alcalde dille o Sr. Pallas que estudarán o escrito.

O Sr. Pallas pídelle ao Sr. alcalde que non tarde moito en estudalo.

12.- Refírese o Sr. Pallas a un escrito de 23 de agosto, de Rodrigo Barreiro José Luis,
en relación co tema da Torre, engadindo que hai que limpar a cuneta. Pidelle ao Sr.
Sisto que mande a alguén alí para que o vai a ver e se de conta da situación.
O Sr. Sisto di que se trata dun problema que ven dun expediente urbanístico e que a
única forma de liberar a augas é abrindo cara diante, a leira privadas, e os veciños non
deixan. Explica que máis alá de que se tape ou non a auga da cuneta non vai nin para
un lado nin para outro.
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O Sr. Pallas dille ao Sr. Sisto que se trata dun tema totalmente distinto e pídelle que se
lea o escrito, no que se pide que se de “cumprimento do plan director do plan de
saneamento e abastecemento”.

O Sr. Sisto explica que se ten contado con eles, e dille ao Sr. Pallas que lle pida aos
interesados que poñan os números de telefóno nos escritos.

O Sr. Pallas dille ao Sr. Sisto que a principios da semana que ven terá todo.

13.- O Sr. Pallas interésase polo refuxio de animais e pregunta se se lle paga.

O Sr. alcalde resposta que sí.

O Sr. Pallas pregunta se se vai a seguir nel.

O Sr. alcalde resposta que de momento sí, invitando ao Sr. Pallas a que faga
propostas.

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, dou fe.

O alcalde

A secretaria

Martiño Noriega Sánchez

Virginia Fraga Díaz
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A C T A 15/2012
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 15 NOVEMBRO DE 2012 –

Na Casa do Concello, a quince de novembro de dous mil doce, 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 Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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. José Antonio Patiño Amboage
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. José Albino Vázquez Pallas
D.ª Nélida Rey Tato
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
Non asiste, previa excusa:
D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón
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Secretaria xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora:
D.ª Mónica I. Lado Varela

ORDE DO DÍA:
1.- DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS
2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA
ORDENANZA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DAS PISCINAS DE
TITULARIDADE MUNICIPAL

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.- DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS.
O Sr. alcalde comunica aos concelleiros/as que disculpou a súa ausencia a concelleira
do PP, Sra. Souto, quen mandou un xustificante de baixa laboral, engadindo que lle
desexa unha pronta recuperación.

O Sr. alcalde da conta da nova composición das Comisións Informativas, á vista do
escrito presentado polo grupo municipal do PP, ante a marcha do Sr. Gesto, engadindo
que resultaba preciso dar conta do asunto neste Pleno, para así convocar as
Comisións Informativas do pleno de novembro coa nova composición.
“ASUNTO: COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS
Visto o escrito presentado por D. José Manuel Guerra Calvelo, portavoz do grupo
municipal do PP, con data de 06/11/2012 (rex. entrada nº 10.650), as Comisións
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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. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Carlos Sixto Edreira
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. Xurxo Francos Liñares
Suplente: D.ª María Carmen Álvarez Garea
D. José Manuel Guerra Calvelo
Suplente: D.ª Nélida Rey Tato
D. José Albino Vázquez Pallas
Suplente: D. José Antonio Patiño Amboage
D. Manuel Anxo Fernández Baz
Suplente: D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
Suplente: D. F. Manuel Parajó Liñares

2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, PATRIMONIO, NORMALIZACIÓN
LINGUÍSTICA E MOCIDADE.
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
Dª María do Carme Hermida Gulías
Suplente: D. Ángel Manuel Rey Martínez
D. Xurxo Francos Liñares
Suplente: D.ª María Carmen Álvarez Garea
D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón
Suplente: D. José Antonio Patiño Amboage
D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
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Suplente: D.ª Nélida Rey Tato
D.ª Carmen Diéguez González
Suplente: D. Manuel Anxo Fernández Baz
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:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Ángel Manuel Rey Martínez
Suplente: Dª María do Carme Hermida Gulías
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
D. José Manuel Guerra Calvelo
Suplente: D. Nélida Rey Tato
D. José Antonio Patiño Amboage
Suplente: D.ª Carmen Isabel Leborán Guldrís
D. Manuel Anxo Fernández Baz
Suplente: D.ª Carmen Diéguez González
D. F. Manuel Parajó Liñares
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia

4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN E DEPORTE.
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D.ª María Carmén Álvarez Garea
Suplente: D. Xurxo Francos Liñares
D. Ángel Manuel Rey Martínez
Suplente: Dª María do Carme Hermida Gulías
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D.ª Nélida Rey Tato
Suplente: D. José Antonio Patiño Amboage
Dª Carmen Isabel Leborán Guldrís
Suplente: Dª María de las Mercedes Souto Abeijón
D.ª Carmen Diéguez González
Suplente: D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. F. Manuel Parajó Liñares
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia

5.- COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE.
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
Suplente: D. Rafael Carlos Sisto Edreira
D.ª María Carmén Álvarez Garea
Suplente: D. Xurxo Francos Liñares
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.ª Carmen Diéguez González
Suplente: D. Manuel Anxo Fernández Baz
D. F. Manuel Parajó Liñares
Suplente: D.ª Uxía Lemus de la Iglesia

6.- COMISIÓN INFORMATIVA DE TRANSPORTES, TURISMO, EMPREGO E
PARTICIPACIÓN VECIÑAL.
Presidente:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Ángel Manuel Rey Martínez
Suplente: Dª María do Carme Hermida Gulías
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D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
Suplente: D. Rafael Carlos Sisto Edreira
D. José Manuel Guerra Calvelo
Suplente: D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón
D.ª Nélida Rey Tato
Suplente: D. José Albino Vázquez Pallas
D. Manuel Anxo Fernández Baz
Suplente: D.ª Carmen Diéguez González
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:
D. Martiño Noriega Sánchez
Concelleiros/as:
D. Rafael Carlos Sisto Edreira
Suplente: D. Xosé Ignacio Iglesias Villar
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.ª Nélida Rey Tato
D. Manuel Anxo Fernández Baz
Suplente: D.ª Carmen Diéguez González
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
Suplente: D. F. Manuel Parajó Liñares
En Teo, a 8 de novembro de 2012
O alcalde
Martiño Noriega Sánchez”
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O Pleno da Corporación dase por enterado.

2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA
ORDENANZA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DAS PISCINAS DE
TITULARIDADE MUNICIPAL.
O Sr. alcalde explica que a proposta foi ditaminada favorablemente, coas aportacións
dos diferentes grupos, e cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda,
infraestruturas e seguridade cidadá, D. Rafael C. Sisto Edreira.

O Sr. Sisto da conta da proposta da alcaldía de 06/11/12, ditaminada favorablemente
pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de 12/11/2012, coas
modificacións acordadas pola mesma, quedando a Odenanza fiscal redactada
conforme se recolle a continuación.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo,
Considerando que o Concello de Teo conta cunha Ordenanza Fiscal reguladora da taxa por
utilización das piscinas municipais, vixente dende 2009, que regulaba os ingresos percibidos
polo uso das piscinas de Os Tilos e Luou.
Considerando que está próxima a apertura da nova piscina cuberta municipal de A Ramallosa,
para o cal se aprobou a creación do novo servizo en sesión Plenaria de data 27.10.2012, e se
procederá á licitación do novo contrato de xestión para a totalidade dos servizos das piscinas
municipais.
Considerando a necesidade de aprobar a normativa municipal para regular axeitadamente os
recursos que financiarán o novo servizo,
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 06/11/2012 , segundo o cal, debe
aprobarse unha Ordenanza do prezo público pola utilización das piscinas de titularidade
municipal.

PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas,
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.-Aprobar inicialmente a Ordenanza do Prezo Público pola utilización das piscinas de
titularidade municipal, que leva implícita a derogación automática da Ordenanza Reguladora da
taxa por utilización das piscinas municipais vixente dende o ano 2009.
Segundo.- Expoñer o texto da Ordenanza ao público, durante trinta días mediante edicto no
BOP, para que os interesados poidan presentar reclamacións ou suxestións.
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Se transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza quedará
definitivamente aprobada.
No suposto de que se presentase algunha reclamación ou suxestión, éstas deberán ser
resoltas polo Pleno da Corporación previa aprobación definitiva.
Teo, 6 de novembro de 2012
O ALCALDE
Martiño Noriega Sánchez”

“ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DAS
PISCINAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL.
Artigo 1.-Réxime Xurídico
De conformidade co disposto no artigo 41 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, o Concello de Teo establece o prezo público por utilización das piscinas de
titularidade municipal, que se regulará pola presente Ordenanza , e no seu defecto,
polo disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e o

Regulamento Xeral de

Recadación.
Artigo 2.º. Concepto. Servizos incluídos
1.- O prezo público regulado nesta ordenanza constitúe unha prestación patrimonial de
carácter público que satisfarán os usuarios que voluntariamente soliciten a utilización
das piscinas municipais que de seguido se detallan:
1.1.-Piscina municipal descuberta da Insua-Luou.
1.2.- Piscina municipal descuberta dos Tilos.
1.3.-Piscina municipal cuberta de A Ramallosa (con todas as instalacións que
incorpora).
Artigo 3.º Obrigados ao pago.
Estarán obrigados ao pago do prezo público regulado nesta Ordenanza quenes se
beneficien dos servizos e actividades polos que o mesmo se esixe.
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Artigo 4.º . Tarifas.
O importe do prezo público pola utilización das piscinas municipais, cinguirase ás
seguintes tarifas:
A).- Utilización piscinas descubertas:
A.1.- Non abonados: cada entrada, por día e persoa: 2,5 € (2,07€ sen IVE)
A.2.- Abonados de verán (con dereito a entrada e a recibir cursos en xullo e
agosto):


Cota única por abono de verán adulto (25-65 anos): 17€ (14,17€ sen IVE)



Cota única por abono de verán familiar: 27€ (22,31€ sen IVE)
NOTA: Considérase como unidade familiar a formada pola parella ou polos
proxenitores e os fillos e fillas menores de 18 anos.
A.3. Están exentos de pagamento:
-As persoas que posúan abono da piscina municipal cuberta de Teo en
calquera das súas modalidades.
-As familias que presenten a tarxeta do paro de todos os seus membros.
-Os maiores de 60 anos (a 1 de xuño de cada tempada), presentando o
DNI.
-Os menores de 5 anos (a 1 de xuño de cada tempada), presentando o
libro de familia

Para obter o carné de abonado das piscinas municipais descubertas deberá
entregarse, nas oficinas administrativas da piscina municipal cuberta da Ramallosa, a
seguinte documentación:
-Unha fotografía tamaño carné
-O xustificante de ter abonado as taxas nunha entidade bancaria colaboradora
-Os datos identificativos da persoa e da situación familiar, se fose preciso.
B).- Utilización piscina cuberta climatizada e dos servizos complementarios
(ximnasio, sauna e vestiarios).
B.1. Non abonados:
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Entrada

libre

diaria

adulto

(25-65

anos)

para

piscina

e

servizos

complementarios (ximnasia, sauna e vestiarios) sen límite de tempo: 5€
(4,13€ sen IVE)


Entrada libre diaria xove (menor de 25 anos), terceira idade e colectivos
desfavorecidos para piscina e servizos complementarios (ximnasia, sauna e
vestiarios) sen límite de tempo: 4€ (3,31€ sen IVE)

B.2. Abonados


Cota de matrícula (pago único mentres se manteña o abono): 20€



Cota mensual por abono adulto (25-65 anos): 25€ (20,66€ sen IVE)



Cota mensual por abono familiar (parella ou proxenitores e fillos e fillas
menores de 18 anos.): 34€ (28,10€ sen IVE)



Cota mensual por abono xove (18-25 anos), 3ª idade e colectivos
desfavorecidos: 22€ (18,18€ sen IVE).
A condición de pertenza a un colectivo desfavorecido xustificarase coa
presentación dun informe personalizado que se solicitará no departamento
de Servizos Sociais do concello. A condición de parado/a de longa duración
será causa obxectiva de inclusión no colectivo de desfavorecidos



Cota de mantemento do abono: 10€ (8,26€ sen IVE). Poderase recorrer a
esta modalidade un máximo de dous meses ao ano, debendo comunicarse
por escrito nas oficinas administrativas da piscina cuberta da Ramallosa cun
mínimo de dez días de antelación. Durante este período, os abonados/as non
terán dereito de acceso á piscina e as instalacións anexas

B.3. Cursos
CUSTE MENSUAL POR SESIÓN SEMANAL (IVE engadido)
Abonados

Non abonados

Natación menores (4 a 15 anos) e
3ª idade (maiores de 65 anos)

7€

14€

Natación adultos (16-65 anos)

8€

16€
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Natación bebés (0 a 3 anos)

9€

18€

Ximnasio (Aerobic, mantemento,...)

9€

18€

Natación terapéutica ou pre/post
parto

12€

24€

Preparación física individualizada
ou rehabilitación individualizada

22€

36€

NOTA: Os prezos reflectidos nesta táboa representan o custe mensual por unha
sesión semanal. No caso de realizar varias sesións semanais, o custe mensual
calcularase multiplicando o prezo de sesión semanal polo número de sesións
contratadas.
B.4. Servizos
Abonados

Non abonados

Revisión médica

28€

40€

Masaxe parcial

14€

18€

Masaxe completo

22€

30€

Aluguer rúa piscina (45 minutos)

12€

24€

Aluguer pista pádel (hora)

6€

10€

Aluguer pista multideporte (hora)

20€

Custodia obxectos persoais

0,50€

Natación escolar (sesión semanal)

6,00€

Para obter o carné de abonado da piscina municipal cuberta deberá entregarse, nas
oficinas das propias instalación da piscina, a seguinte documentación:
-Unha fotografía tamaño carné
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-O xustificante de ter abonado as taxas nunha entidade bancaria colaboradora
-Os datos identificativos da persoa e da situación familiar, se fose preciso.
O dereito aos cursos obterase entregando os correspondentes impresos nas propias
instalación da piscina municipal cuberta e o xustificante de pago nas entidades
bancarias colaboradoras.
Artigo 5.º Cobro
O prezo público devengarase cando se solicite a expedición do carné de usuario ou da
entrada solta. Cando se utilicen as instalacións enumeradas no artigo 2 sen a previa
autorización do órgano competente da administración municipal, o prezo público
devengárase cando se inicie a efectiva utilización.
Artigo 6.º Normas de xestión.
- As solicitudes para a expedición dos abonos de utilización das piscinas e para a
inscrición nos cursos e actividades deportivas a realizar nas súas instalacións, así
como as peticións de baixa, presentaranse nas oficinas administrativas da piscina
municipal cuberta da Ramallosa.
- A empresa concesionaria do servizo das piscinas municipais de Teo será a
responsable da xestión de tramitación dos abonos de utilización das piscinas e da
inscrición en cursos e actividades deportivas que se realicen nesas instalacións.
- A liquidación do prezo público realizarase mediante ingreso bancario na conta que se
facilite no impreso de inscrición.
- As entradas soltas poderán adquirirse nos postos de control das propias piscinas. O
usuario/a recibirá un resgardo da súa entrada na que aparecerá o prezo e a data de
uso.
-A efectos da contabilidade munuicipal, empresa concesionaria deberá presentar no
rexistro xeral do

concello, mensualmente, a conta recadatoria

do prezo público

correspondente ao mes anterior, desglosando os ingresos percibidos en función do tipo
de abono ou entrada.
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Disposición derogatoria.
Queda automáticamente derogada a Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola
utilización das piscinas municipais vixente dende data 28/07/2009.
Disposición Derradeira
A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir do día seguinte ó da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia indefinidamente
en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente”.

O Sr. Sisto explica que a xustificación da convocatoria deste pleno extraordinario está
relacionada co interese de todos de poñer en funcionamento canto antes a piscina
municipal, coa intención de poder tratar no próximo pleno ordinario o prego de
cláusulas e o de prescripciòns técnicas. O Sr. Sisto di que se felicita de como se levou
o proceso na Comisión, como exemplo de como deben funcionar estas, para que o
texto saia significativamente mellorado sobre a redacción orixinal. Di o Sr. sisto que
espera que se trasladaran ben as aportacións dos diferentes grupos. Salienta que os
cambios foron os seguintes:

1.- Corrección na páxina 2 dun erro detectado pola Sra. Hermida na cotas das piscinas
descubertas, na medida en que aparecía recollida unha cota mensual por abono de
verán, cando se trata dunha cota única.

2.- No apartado B.2, do artigo 4, relativo aos abonados, ao apartado que se refire á
“Cota mensual por abono xove (18-25 anos), 3ª idade e colectivos desfavorecidos: 22€
(18,18€ sen IVE)“, engadiuse un párrafo que clarifica a situación, co seguinte texto: “A
condición de pertenza a un colectivo desfavorecido xustificarase coa presentación dun
informe personalizado que se solicitará no departamento de Servizos Sociais do
concello. A condición de parado/a de longa duración será causa obxectiva de inclusión
no colectivo de desfavorecidos”.
Aclara o Sr. Sisto que iso non quita que por outra parte os servizos sociais establezan
os criterios obxectivos para valorar todas as peticións.
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3.- No mesmo apartado B.2. engadiuse a cota de mantemento do abono, por 10€,
aclarándose que “Poderase recorrer a esta modalidade un máximo de dous meses ao
ano, debendo comunicarse por escrito nas oficinas administrativas da piscina cuberta
da Ramallosa cun mínimo de dez días de antelación. Durante este período, os
abonados/as non terán dereito de acceso á piscina e as instalacións anexas”.
4.- Moveuse de apartado o da revisión médica, que aparecia no de cursos (B.3),
recolléndose agora no cadro referido a servizos, no apartado B.4 do artigo 4.

5.- Se lle cambiou o título á taboa recollida no apartado B.3. referido a cursos,
recolléndos agora “Custe mensual por sesión semanal (IVE engadido)” e aclarándose
ao final do mesmo apartado, mediante unha nota, que “Os prezos reflectidos nesta
táboa representan o custe mensual por unha sesión semanal. No caso de realizar
varias sesións semanais, o custe mensual calcularase multiplicando o prezo de sesión
semanal polo número de sesións contratadas”.

Remata o Sr. Sisto sinalando que estas foron as modificacións que se plantexaron,
esperando que quedaran ben reflectidas.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non tivo a sorte de estar na Comision Informativa e que polo tanto non puido
participar nos cambios que houbo nin noutros que se poderían ter propostos por el,
polo que vai a dicir dúas ou tres cousas con ánimo de colaborar, non de fastidiar,
porque é partidario de que a piscina saia para diante o máis rapidamente posible. O Sr.
Parajó di no no apartado B. 2 de abonados, non punto 3, pon “Cota mensual por abono
familiar (proxenitores e fillos/as menores de 18 anos): 34 € (28,10 sen IVE)”. Di o Sr.
Parajó que comprobou que se lle cobra sete euros máis que nalgún concello limítrofe,
no que ademais se considera na unidade familiar a todos os fillos que teñan no
matrimonio, independentemente da idade, sempre que vivan na mesma vivenda.
Resume o Sr. Parajó que polo tanto se cobra máis e se limita so aos fillos de ata os 18
anos, engadindo que habería que ver se é posible estudalo. Sinala o Sr. Parajó que no
apartado B.2., no punto dous, referido a cota mensual por abono adulto, se cobra 3
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euros máis, e que no B3 se recolle o da natación terapéutica ou pre/post parto,
cobrandose

aos abonados 12 € e a outros 24 €, cando nalgúns sitios é gratuito.

Remata o Sr. Parajó sinalando que no B4, en servizos, tratándose de masaxe completo
se cobra 6 € máis.

O Sr. alcalde pregúntalle ao Sr. Parajó con respecto a que fai esas afirmacións de que
se cobra máis.

O Sr. Parajó resposta que respecto a outros concellos parecidos a Teo.

O Sr. alcalde sinala que lle fai esta pregunta ao Sr. Parajó porque se utilizaron taboas
comparativas con Brión, Ames, etc.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que ela tamén se felicita polo
éxito da Comisión Informativa, xa que por primeira vez foron capaces de traballar
xuntos. Sinala que non é partidaria de que ningún servizo que non sexa básico sexa
gratuito, xa que o lóxico é que o que se beneficie tamén pague. Di que é verdade que
existe algunha taxa que é elevada, en relación a Ames, porén vendo as diferenzas
sobre todo de compensación cos cursos, contemplándose que ao ser abonado hai
unha serie de beneficios, pola súa parte non hai problema.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que lle gostaría falar do proceso
porque primeiro trousoxe o Regulamento, no pleno ordinario, despois a taxa e en
terceiro lugar os pregos. Di o Sr. Fernández que da a impresión de que se vai a
“trompicóns”, sacando unha cousa primeiro e despois outra. Opina que o prego é algo
que ten que ver coa ordenanza, polo que deberían ir casi parellos. Tratándose das
taxas o Sr. Fernández di que bota en falla, sobre todo tendo en conta que hai un canón
do 50.000 € do concello de Teo, que os empadroados se vexan beneficiados dalgunha
maneira, diferenciándose sobre os non empadroados, engadindo que poderían ter
algunha bonificación. Di o Sr. Fernández que había un tema importante que era o de
chegar a 20.000 habitantes, e o da piscina é un elemento que podería axudar a chegar,
de dereito porque de feito xa existen, a esa cantidade, actuando como un instrumento
máis.
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen di que vai a esperar á segunda quenda.
O Sr. Sisto sinala que o nivel comparativo depende do concello. Explica que se se mira
o estudo o que se pretende foi fixar unhas tarifas de xeito que posibilitase que as taxas
non se incrementasen durante os oito anos de vixencia do contrato, tal e como
estabrece o estudo económico, polo tanto plantéxase como un prezo estable. En canto
ao dito pola Sra. Lemus, salienta o Sr. Sisto que é certo que se priman os abonados
nos prezos dos cursos, para favorecer a inclusión como abonados para dar
estabilidade. Tratándose do número de fillos sinala o Sr. Sisto que para dicir “mentras
convivan na unidade familiar” hai que ter en conta que nalgúns casos viven ata os 60
anos, polo que non se pode facer un brindis ao sol. Salienta que en contrapartida se
recolle unha “cota mensual por abono xove” convivan ou non cos pais. Explica o Sr.
Sisto que a maiores hai que ter en conta, en relación á comparativa con outras
instalacións, que nestas os prezos fixáronse antes da suba do IVE e que polo tanto o
terán que repercutir e se trata dunha contía importante. Tratándose da intervénción do
Sr. Fernández, o Sr. Sisto explica que xa no estudo económico ian as taxas e se non
se someteron a Pleno foi polo feito de non traelas formalmente colaborando
debidamente cos servizos económicos do concello. Aclara que o que si se pediu é que
cando o proceso de licitación, remate as tarifas deberán estar aprobadas, non
tratándose polo tanto dunha cuestión política. En canto á preferencia dos veciños de
Teo, explica o Sr. Sisto que se se mira o Regulamente no mesmo xa se establece esa
preferencia en canto ao acceso, non podéndose legalmente establecer diferencias no
prezo, en función de que o veciño sexa ou non de Teo.

Sendo as dezasete horas e vinte e dous minutos sae do Salón de Plenos a concelleira
D.ª Mª do Carme Hermida Gulías.

Co permiso da presidencia, a Sra. interventora indica que tratándose dos prezos
públicos o Texto Refundido non regula os beneficios fiscais, admitíndose no caso das
taxas atendendo a criterios de capacidade económica.

Salienta o Sr. Sisto que ao referirse ás modificacións propostas polos grupos e
incorporadas na ordenanza, se lle esqueceu mencionar a aportado polo Sr. Pallas en
canto a que os proxenitores poderían non ter fillos.
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que cando falou o principio xa dixo que facía unhas propostas para estudar e ver se
eran posibles ou non. O Sr. Parajó dille á Sra. Lemus que o que non se pode facer é
dicir que todos os que utilicen servizos teñen que pagar e despois dicirlle ao equipo de
goberno que lle mete taxas a todos, xa que unha cousa non ten que ver ca outra,
habendo cousas ás que haberá que meterlle taxas, a outras as que haberá que
meterlle a metade e a outras nada.

Sendo as dezasete horas e vinte e cinco minutos entra no Salón de Plenos a
concelleira D.ª Mª do Carme Hermida Gulías.

Di o Sr. Parajó que vendo que todos os servizos se teñen que cobrar, para que non den
perdas ou den a menor perda posible, haberá que darlle a razón ao equipo de goberno
e porén despois decirlle que leva 20 taxas aumentadas. Pregunta o Sr. Parajó que
vantaxa teñen os veciños con respecto aos de fora, porque supón que haberá unha
regulamentación para coller prazas. Salienta o Sr. Parajó que hai sitios onde teñén
aluguer de calles, engadindo que iso non o ve lóxico, porque se hai seis ou oito estará
a piscina ocupada cos alugueres. Anuncia o Sr. Parajó que el vai a estar de acordo,
engadindo que a súa non é unha proposta crítica, senón para mellorar as cousas e que
a piscina non de tanta perda como ao final vai a dar.

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que non vai a entrar en
debate co Sr. Parajó, salientando que nunca dixo que ningún servizo público fora
gratuito. Sinala que non entende como tal que os servizos públicos, tanto básicos como
non básicos, sexan gratuitos xa que non entra na súa cabeza, entre outras cousas
porque se pagan impostos polo que gratuitos nunca son. Di que estivo pensando no
tema dos empadroados porén co que di a interventora é imposible. Remata a Sra.
Lemus sinalando que habería que ver, co tempo, como sae o tema dos prezos
públicos, e ao mellor habería que ter unha reunión coa empresa para ver que tipo de
usuarios ten a piscina.
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o informe de intervención fala de
que se trata dun prezo público, e que ten tarifas doutros concellos onde existen
diferenzas entre empadroados e non empadroados.

Co permiso da presidencia, a Sra. interventora aclara que no informe especifica que
tratándose dos prezos públicos non Real Decreto non está contemplada a posibilidade
de preveer bonificacións ou descontos, sendo outra cousa diferente que o texto as
contemple.

O Sr. Fernández di que no informe se fala de que non é un criterio pacífico na doctrina.

A Sra. Interventora aclara que o que non é pacífico na doctrina é a natureza de prezo
público ou prezo privado, pero que esto non ten nada que ver co tema das
bonificacións ou descontos. Aclara que o que di no informe e que o Real Decreto que
regula os prezos públicos non contempla a posibilidade de establecer bonificacións e
descontos, cando nas tasxas sí que se regula cando estean baseados en criterios de
capacidade económica.

Di o Sr. Fernández que os veciños de Teo xa pagan co canón, ademáis de pagar polo
servizo, recoñecendo que no Regulamento vai esa preferencia para os veciños/as no
caso de que, por exemplo, se complete o aforo.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do su grupo
Sr. Pallas.

O Sr. Pallas sinala que en principio o seu grupo está de acordo coa proposta. Di que lle
gostaría falar do informe de intervención. Sinala que a interventora fala do Real Decreto
2/2004, sobre a non posibilidade de obter ningún tipo de beneficio, porén os membros
do seu grupo pensan que quizáis habería que facelo para acadar os 20.000 habitantes.
Opina o Sr. Pallas que sería cuestión a decidir no Pleno e someter a votación, o de que
os empadroados teñan determinados beneficios aínda que a lei non llos recoñeza, no
caso de que sexa posible. Sinala que nas piscinas descubertas non se pode aplicar
unha tarifa distinta a un veciño de Boqueixón e a un veciño de Teo, máxime cando está
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financiado pola Deputación da Coruña, pero na descuberta quizais se o Pleno está de
acordo se podería someter a votación.

O Sr. alcalde aclara que, entendendo o que propoñen, non se pode esquecer que o
informe é o que é, e non se pode someter a votación un asunto con informes en contra
e non estando asesorados, porque sería irresponsable. Salienta o Sr. alcalde que hai
que ser consciente, como dixo o Sr. Pallas, que non so existe un canón, senón tamén
fondos públicos da Deputación, que impiden establecer unha discriminación positiva, tal
e como aconteceu no seu momento coa sociedade de agricultores de Calo, cando
existiu un investimento da Deputación para acondicionar. Tamén é certo que o canón,
en caso de que exista, o pagan todos, incluídos os que non van a ir nunca á piscina. Se
é deficitaria, os custes repercuten nos fondos públicos, tamén para os demais servizos
aunque en menor medida, porque o lixo afecta a todos, porén non todos van á piscina.
Salienta o Sr. alcalde que, máis alá do que opine o Sr. Sisto, o asunto tense que
someter a votación tal e como se propón aínda que pode existir un compromiso de
estudo, porén agora, coa intervención “in voce” da Sra. interventora, non vai a someter
a votación o que se propón, podendo estudarse a futuro.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, quen di que tamén se podería estudar o de
alugar a calle, porque pode traer problemas, polo que haberá que definir moi ben cando
se pode alugar e todo iso.

O Sr. Sisto aclara que en todo caso si se poden poñer no prego limitacións ao aluguer,
aínda que cree que non vai a existir tanto aluguer de calles.

O Sr. alcalde lembra que hai unha Xunta de portavoces agora na Sala de Xuntas, sobre
asuntos varios da vida municipal.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanmidade dos presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2
grupo mixto), acorda:
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Primeiro.-Aprobar inicialmente a Ordenanza do Prezo Público pola utilización das
piscinas de titularidade municipal, que leva implícita a derogación automática da
Ordenanza Reguladora da taxa por utilización das piscinas municipais vixente
dende o ano 2009.

Segundo.- Expoñer o texto da Ordenanza ao público, durante trinta días mediante
edicto no BOP, para que os interesados poidan presentar reclamacións ou
suxestións.

Se transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, a Ordenanza
quedará definitivamente aprobada.
No suposto de que se presentase algunha reclamación ou suxestión, éstas
deberán ser resoltas polo Pleno da Corporación previa aprobación definitiva.

“ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DAS
PISCINAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL.
Artigo 1.-Réxime Xurídico
De conformidade co disposto no artigo 41 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, o Concello de Teo establece o prezo público por utilización das piscinas de
titularidade municipal, que se regulará pola presente Ordenanza , e no seu defecto,
polo disposto no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e o

Regulamento Xeral de

Recadación.
Artigo 2.º. Concepto. Servizos incluídos
1.- O prezo público regulado nesta ordenanza constitúe unha prestación patrimonial de
carácter público que satisfarán os usuarios que voluntariamente soliciten a utilización
das piscinas municipais que de seguido se detallan:
1.1.-Piscina municipal descuberta da Insua-Luou.
1.2.- Piscina municipal descuberta dos Tilos.
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1.3.-Piscina municipal cuberta de A Ramallosa (con todas as instalacións que
incorpora).
Artigo 3.º Obrigados ao pago.
Estarán obrigados ao pago do prezo público regulado nesta Ordenanza quenes se
beneficien dos servizos e actividades polos que o mesmo se esixe.
Artigo 4.º . Tarifas.
O importe do prezo público pola utilización das piscinas municipais, cinguirase ás
seguintes tarifas:
A).- Utilización piscinas descubertas:
A.1.- Non abonados: cada entrada, por día e persoa: 2,5 € (2,07€ sen IVE)
A.2.- Abonados de verán (con dereito a entrada e a recibir cursos en xullo e
agosto):


Cota única por abono de verán adulto (25-65 anos): 17€ (14,17€ sen IVE)



Cota única por abono de verán familiar: 27€ (22,31€ sen IVE)
NOTA: Considérase como unidade familiar a formada pola parella ou polos
proxenitores e os fillos e fillas menores de 18 anos.
A.3. Están exentos de pagamento:
-As persoas que posúan abono da piscina municipal cuberta de Teo en
calquera das súas modalidades.
-As familias que presenten a tarxeta do paro de todos os seus membros.
-Os maiores de 60 anos (a 1 de xuño de cada tempada), presentando o
DNI.
-Os menores de 5 anos (a 1 de xuño de cada tempada), presentando o
libro de familia

Para obter o carné de abonado das piscinas municipais descubertas deberá
entregarse, nas oficinas administrativas da piscina municipal cuberta da Ramallosa, a
seguinte documentación:
-Unha fotografía tamaño carné
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-O xustificante de ter abonado as taxas nunha entidade bancaria colaboradora
-Os datos identificativos da persoa e da situación familiar, se fose preciso.

B).- Utilización piscina cuberta climatizada e dos servizos complementarios
(ximnasio, sauna e vestiarios).
B.1. Non abonados:


Entrada

libre

diaria

adulto

(25-65

anos)

para

piscina

e

servizos

complementarios (ximnasia, sauna e vestiarios) sen límite de tempo: 5€
(4,13€ sen IVE)


Entrada libre diaria xove (menor de 25 anos), terceira idade e colectivos
desfavorecidos para piscina e servizos complementarios (ximnasia, sauna e
vestiarios) sen límite de tempo: 4€ (3,31€ sen IVE)

B.2. Abonados


Cota de matrícula (pago único mentres se manteña o abono): 20€



Cota mensual por abono adulto (25-65 anos): 25€ (20,66€ sen IVE)



Cota mensual por abono familiar (parella ou proxenitores e fillos e fillas
menores de 18 anos.): 34€ (28,10€ sen IVE)



Cota mensual por abono xove (18-25 anos), 3ª idade e colectivos
desfavorecidos: 22€ (18,18€ sen IVE).
A condición de pertenza a un colectivo desfavorecido xustificarase coa
presentación dun informe personalizado que se solicitará no departamento
de Servizos Sociais do concello. A condición de parado/a de longa duración
será causa obxectiva de inclusión no colectivo de desfavorecidos



Cota de mantemento do abono: 10€ (8,26€ sen IVE). Poderase recorrer a
esta modalidade un máximo de dous meses ao ano, debendo comunicarse
por escrito nas oficinas administrativas da piscina cuberta da Ramallosa cun
mínimo de dez días de antelación. Durante este período, os abonados/as non
terán dereito de acceso á piscina e as instalacións anexas
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B.3. Cursos
CUSTE MENSUAL POR SESIÓN SEMANAL (IVE engadido)
Abonados

Non abonados

Natación menores (4 a 15 anos) e
3ª idade (maiores de 65 anos)

7€

14€

Natación adultos (16-65 anos)

8€

16€

Natación bebés (0 a 3 anos)

9€

18€

Ximnasio (Aerobic, mantemento,...)

9€

18€

Natación terapéutica ou pre/post
parto

12€

24€

Preparación física individualizada
ou rehabilitación individualizada

22€

36€

NOTA: Os prezos reflectidos nesta táboa representan o custe mensual por unha
sesión semanal. No caso de realizar varias sesións semanais, o custe mensual
calcularase multiplicando o prezo de sesión semanal polo número de sesións
contratadas.
B.4. Servizos
Abonados

Non abonados

Revisión médica

28€

40€

Masaxe parcial

14€

18€

Masaxe completo

22€

30€

Aluguer rúa piscina (45 minutos)

12€

24€

Aluguer pista pádel (hora)

6€

10€
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Aluguer pista multideporte (hora)

20€

Custodia obxectos persoais

0,50€

Natación escolar (sesión semanal)

6,00€

Para obter o carné de abonado da piscina municipal cuberta deberá entregarse, nas
oficinas das propias instalación da piscina, a seguinte documentación:
-Unha fotografía tamaño carné
-O xustificante de ter abonado as taxas nunha entidade bancaria colaboradora
-Os datos identificativos da persoa e da situación familiar, se fose preciso.
O dereito aos cursos obterase entregando os correspondentes impresos nas propias
instalación da piscina municipal cuberta e o xustificante de pago nas entidades
bancarias colaboradoras.
Artigo 5.º Cobro
O prezo público devengarase cando se solicite a expedición do carné de usuario ou da
entrada solta. Cando se utilicen as instalacións enumeradas no artigo 2 sen a previa
autorización do órgano competente da administración municipal, o prezo público
devengárase cando se inicie a efectiva utilización.
Artigo 6.º Normas de xestión.
- As solicitudes para a expedición dos abonos de utilización das piscinas e para a
inscrición nos cursos e actividades deportivas a realizar nas súas instalacións, así
como as peticións de baixa, presentaranse nas oficinas administrativas da piscina
municipal cuberta da Ramallosa.
- A empresa concesionaria do servizo das piscinas municipais de Teo será a
responsable da xestión de tramitación dos abonos de utilización das piscinas e da
inscrición en cursos e actividades deportivas que se realicen nesas instalacións.
- A liquidación do prezo público realizarase mediante ingreso bancario na conta que se
facilite no impreso de inscrición.
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- As entradas soltas poderán adquirirse nos postos de control das propias piscinas. O
usuario/a recibirá un resgardo da súa entrada na que aparecerá o prezo e a data de
uso.
-A efectos da contabilidade munuicipal, empresa concesionaria deberá presentar no
rexistro xeral do

concello, mensualmente, a conta recadatoria

do prezo público

correspondente ao mes anterior, desglosando os ingresos percibidos en función do tipo
de abono ou entrada.
Disposición derogatoria.
Queda automáticamente derogada a Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola
utilización das piscinas municipais vixente dende data 28/07/2009.
Disposición Derradeira
A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir do día seguinte ó da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, e manterá a súa vixencia indefinidamente
en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente”.

Sendo as dezanove 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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A C T A 16/2012
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL
- 29 NOVIEMBRE DE 2012 –

Na Casa do Concello, a vinte e nove de novembro de dous mil doce, 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 Carlos Sisto Edreira
D.ª María do Carme Hermida Gulías
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.ª Nélida Rey Tato
D. Manuel Anxo Fernández Baz
D.ª Carmen Diéguez González
D. Florencio Manuel Parajó Liñares
Non asiste, previa excusa:
D.ª Uxía Lemus de la Iglesia
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Secretaria xeral:
D.ª Virginia Fraga Díaz
Interventora:
D.ª Mónica I. Lado Varela

ORDE DO DÍA:
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 24.09.12 E DO 25.10.12
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 750/12 Á 857/12)
3.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

DE

APROBACIÓN

DA

DESAFECTACIÓN DA ESCOLA UNITARIA DE BAMONDE
4.-

DITAME

DA

ORDENANZAS
CONCILIACIÓN

PROPOSTA

FISCAIS
E

DA

DA

ALCALDÍA

REGULADORAS
TAXA

POR

DA

DE

TAXA

UTILIZACIÓN

MODIFICACIÓN

DAS

POR

SERVIZOS

DE

DAS

INSTALACIÓNS

DEPORTIVAS E SOCIOCULTURAIS DE TITULARIDADE MUNICIPAL
5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O DÍA DA NON
VIOLENCIA

CONTRA

AS

MULLERES

E

CONTRA

OS

RECORTES

NA

PROTECCIÓN DAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O DÍA
INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO (PSdeG-PSOE) SOBRE MEDIDAS DO
CONCELLO DE TEO FRONTE AOS DESAFIUZAMENTOS
8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA QUE SE
MODIFIQUE A LEI HIPOTECA E ADOPCIÓN DE MEDIDAS SOCIAIS PARA
SOLUCIONAR O DRAMA DOS DESAFIUZAMENTOS
9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DA XESTIÓN DO SERVIZO DE PISCINAS MUNICIPAIS DO
CONCELLO DE TEO
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10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS
2013)
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.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 24.09.12 E DO 25.10.12.
Acta da sesión extraordinaria do día 24 de setembro de 2012.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión extraordinaria celebrada con data de 24/09/12.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada.

Acta da sesión ordinaria do día 25 de outubro de 2012.
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha
observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 25/10/12.

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada.

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA 750/12 Á 857/12).
Dase conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 22 de outubro ata o 23 de
novembro de 2012, que comprenden os números 750 ao 857, indicando o Sr. alcalde
que están a disposición de todos os membros da Corporación para a súa consulta se
así o desexan.
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O Pleno da Corporación dase por enterado.

3.-

DITAME

DA

PROPOSTA

DA

ALCALDÍA

DE

APROBACIÓN

DA

DESAFECTACIÓN DA ESCOLA UNITARIA DE BAMONDE.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 22/11/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de educación e deporte de
26/11/2012.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Considerando que este concello é propietario dun inmoble sito no lugar de A Igrexa nº
7, parroquia de Bamonde, cualificado como ben de dominio público afecto a un servizo
público, ao destinarse tradicionalmente ao servizo de escola unitaria na citada
parroquia.

Dito inmoble foi destinado durante moitos anos ao uso citado, deixando de ser
destinado ao mesmo por falta de alumnado, non levándose a cabo actualmente no
mesmo actividade algunha relacionada co uso educativo.

Por outra parte hai que ter en conta que a parroquia mencionada, cun carácter
fundamentalmente rural, contan cun total de 224 habitantes, precisando, pola súa
cubicación, contar con lugares públicos dos que poida dispoñer a veciñanza da mesma
para desenvolver actividades.

Considerando que, en virtude do exposto, estímase conveniente que o citado inmoble
poida ser destinado a un uso sociocultural, para atender ás demandas da veciñanza,
permitíndose utilizar o mesmo 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 autorización da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, autorizándose por esta,
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mediante escrito de 07/11/2012 (rex. entrada nº 10.900, de 14/11/2012), a
desafectación da escola unitaria de Bamonde, ao non ser necesaria para o uso
educativo ao que estaba destinada.

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

Visto o Informe de Secretaría de 22/11/2012 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 do inmoble sito no lugar de A Igrexa nº
7, parroquia de Bamonde, ata agora destinado ao servizo público de escola unitaria, e
a súa afectación simultánea ao servizo público de local sociocultural, como mutación
demanial interna ou obxectiva, sen que supoña cambio da súa natureza de ben de
dominio público, afecto a un servizo público.

Segundo- Expoñer ao público o expediente, polo prazo dun mes, mediante inserción
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 do inmoble 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”.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que está de acordo.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e manifesta que tamén está de acordo coa
proposta da alcaldía.

O portavoz do PP, Sr. Guerra, cede a palabra á concelleira do seu grupo, D.ª Carmen
Leborán Guldrís.

A Sra. Leborán pregunta por unha nota de prensa do consello escolar de Teo, dá
lectura a unha nota de prensa sobre o cerre de escolas unitarias en Teo, e pregunta se,
no caso de que cambien as circunstancias, a desafectación tería marcha atrás.

Resposta o Sr. alcalde que no concello existen escolas que non se están usando, como
son as de Solláns e outra en Luou, pero non se desafectan en previsión de que se
teñan que voltar a abrir, engadindo que algunhas están reservadas polo CRA, para
xuntanzas ou outros usos. Remata o Sr. alcalde sinalando que as que se desafectan é
porque se entende que non hai posibilidade de voltar a abrilas, engadindo que xa lle
gostaría a el que voltaran a facer falla.

A Sra. Leborán di que o PP está de acordo coa proposta.

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo
turno de intervencións.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (6 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 1
grupo mixto) e co quórum da maioría absoluta dos seus membros, acorda:

Primeiro.- Aprobar inicialmente a desafectación do inmoble sito no lugar de A
Igrexa nº 7, parroquia de Bamonde, ata agora destinado ao servizo público de
escola unitaria, e a súa afectación simultánea ao servizo público de local
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sociocultural, como mutación demanial interna ou obxectiva, sen que supoña
cambio da súa natureza de ben de dominio público, afecto a un servizo público.

Segundo-

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

inserción 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 do inmoble 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.

4.-

DITAME

ORDENANZAS

DA

PROPOSTA

FISCAIS

DA

ALCALDÍA

REGULADORAS

DA

DE

TAXA

MODIFICACIÓN
POR

SERVIZOS

DAS
DE

CONCILIACIÓN E DA TAXA POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS.
O Sr. alcalde da conta da proposta de 07/11/2012, que se recolle a continuación,
ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facendas e asuntos
económicos de 26/11/2012.
“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo,
Considerando que o Plan de Saneamento Financeiro aprobado polo concello en sesión
plenaria de data 26/01/2012 recollía dentro das medidas en materia de ingresos, a
revisión das tarifas da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizos de
conciliación e da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por utilización das instalacións
deportivas e locais socioculturais municipais, entre outras.
Vistas as modificacións resultantes da aplicación do IPC sobre as tarifas iniciais.
Visto o informe de intervención emitido ao respecto, de data 06/11/2012.
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PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas,
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Aprobar inicialmente a primeira modificación da
Reguladora da Taxa por servizos de conciliación.

Ordenanza Fiscal

Segundo.- Aprobar inicialmente a segunda modificación da Ordenanza Fiscal
Reguladora da Taxa por utilización das instalacións deportivas e socioculturais de
titularidade municipal.
Terceiro.- Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública por
prazo dun mes, así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para que os
interesados poidan prantexar reclamacións ou suxestións.
Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, as modificacións
das ordenanzas citadas quedarán definitivamente aprobada, debendo procederse á
publicación do seu texto íntegro.
Contra as Ordenanzas Fiscais definitivamente modificadas unicamente caberá recurso
contencioso-administrativo”.

O Sr. alcalde explica que a modificación ven determinada polo plan de saneamento
financeiro, que supón a actualización das ordenanzas en función do IPC.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que se abstén neste asunto.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que, dada a situación na que se
atopan as familias actualmente, as taxas se deberían conxelar, engadindo que de todos
modos, como se trata do incremento so do IPC e non dunha suba, o seu grupo vaise a
abster.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, que cede a palabra ao concelleiro do seu grupo,
D. José Vázquez Pallas.

O Sr. Pallas manifesta que, neste caso, como o incremento so afecta ao IPC, non
teñen nada que dicir.
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Intervén o Sr. alcalde para dicir que o plan de saneamento obriga a actualizar as taxas
de acordo co IPC, e que algunhas Ordenanzas non se actualizaron en función do IPC
porque xa se modificaron durante o exercicio.

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
doce votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as e 6 PP) e tres abstencións
(2 BNG e 1 grupo mixto), acorda:

Primeiro.- Aprobar inicialmente a primeira modificación da

Ordenanza Fiscal

Reguladora da Taxa por servizos de conciliación.

Segundo.- Aprobar inicialmente a segunda modificación da Ordenanza Fiscal
Reguladora da Taxa por utilización das instalacións deportivas e socioculturais
de titularidade municipal.

Terceiro.- Remitir o presente acordo ao BOP a efectos da súa exposición pública
por prazo dun mes, así como a un diario dos de maior tirada da provincia, para
que os interesados poidan prantexar reclamacións ou suxestións.

Se, transcorrido dito prazo, non se presentase reclamación algunha, as
modificacións das ordenanzas citadas quedarán definitivamente aprobada,
debendo procederse á publicación do seu texto íntegro.

Contra as Ordenanzas Fiscais definitivamente modificadas unicamente caberá
recurso contencioso-administrativo.

“1ª MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS EDUCATIVOS E DE CONCILIACIÓN DA VIDA
FAMILIAR E LABORAL
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Artigo 1º.- Modificación do artigo 4.-cota tributaria.
Actualízanse as cotas tributarias contempladas no artigo

4, de xeito que queda

redactado como segue:

“De acordo coas frecuencias de utilización do servizo, distínguense as seguintes
contías da taxa:
-Por cada día de asistencia a calquera das actividades sinaladas cobraranse 3,08€ por
día.-Naquelas actividades en que habendo servizo de comedor, se fixera uso do
mesmo, incrementase a cota en 3,59€”

“2ª MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR
UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E SOCIOCULTURAIS DE
TITULARIDADE MUNICIPAL

Artigo1º.-Modificación do artigo 4.-cota tributaria.
Se actualiza a cota tributaria da taxa recollida no artigo 4, de xeito que queda redactado
como segue:

“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 10,26€ por hora ou
fracción.
b) Cando o solicitante cobre entrada a terceiros, a tarifa será de 20,52€ por hora ou
fracción.
c) Cando a utilización sexa para actos extradeportivos e extraculturais a tarifa será
de 35,91€ 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 205,20€ .
e) Cando se solicite o uso do pavillón como albergue a tarifa será de 5,13€ por
usuario e noite.”

- 10 -

5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O DÍA DA NON
VIOLENCIA

CONTRA

AS

MULLERES

E

CONTRA

OS

RECORTES

NA

PROTECCIÓN DAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz.

O Sr. Fernández sinala que vai a intervir a concelleira do seu grupo, D.ª Carmen
Diéguez González.

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 05/11/2012 (rex. entrada nº
10.573), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de benestar social e igualdade de 26/11/2012.

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiros do grupo municipal do
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presentan esta MOCIÓN DIANTE DO 25 DE
NOVEMBRO DE 2012, DÍA DA NON VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES, E CONTRA OS RECORTES NA
PROTECCIÓN DAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO, para o seu debate e aprobación polo Pleno da
Corporación Municipal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vivir sen violencia é un dereito. A violencia machista conculca os dereitos e pon en perigo a vida de moitas
mulleres galegas, é a manifestación máis terríbel da desigualdade entre homes e mulleres que persiste na
nosa sociedade. A obriga das Administracións públicas é poñer os medios para erradicar a violencia de
xénero e protexer ás vítimas.
Malia os esforzos realizados nos últimos anos, malia o desenvolvemento lexislativo, estamos a ver como o
medre do paro e o desmantelamento dos servizos públicos está empobrecendo de xeito especial ás
mulleres e afectando gravemente á nosa vulnerabilidade ante a violencia machista.
A dependencia económica é o maior dos obstáculos para as vítimas de violencia de xénero racharen coa
relación que pon en perigo as súas vidas. Estamos a vivir recortes en programas e recursos imprescindíbeis
para apoiar ás mulleres que deciden dar o paso: a axuda coñecida como salario da liberdade, chegou en
2010 a 369 mulleres e só a 251 en 2011.
A incerteza sobre a continuidade da gratuidade da xustiza e a suba de taxas xudiciais a particulares, que
cuestionan o dereito á tutela xudicial, pode influír na decisión de interpoñer unha denuncia. Hai que lembrar
que en Galiza, dende 2009 redúcense cada ano as denuncias, tanto en números absolutos de 6.068 en
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2009, a 5.153 en 2011, como na porcentaxe que supón das denuncias no Estado, do 4,5% en 2009 ao 3,8%
en 2011, sen que esta redución se poda achacar a unha redución da incidencia da violencia machista na
sociedade galega.
O acompañamento das mulleres para accederen aos recursos e nos procesos xudiciais é garantía de
seguridade para elas e pode evitar que o medo, a presión, as faga volver co maltratador. O persoal
especializado e o voluntariado que realizan estas funcións vese tamén afectado polos recortes das axudas
aos concellos e outras entidades.
Seguen sen desenvolverse medidas previstas na Lei 11/2007, relativas á implicación do SERGAS na
detección, prevención e asistencia ás vítimas de violencia de xénero. Non se realiza na rede pública a
atención psicolóxica de mulleres e crianzas afectadas. Unha atención fundamental para construír a
autonomía persoal e iniciar unha nova vida.
Moitos concellos teñen sido pioneiros no desenvolvemento de medidas contra a violencia de xénero. Nestes
momentos de dificultades orzamentarias débense manter e mellorar as actuacións contra a violencia de
xénero e de protección ás vítimas. Débese tamén reclamar doutras instancias competentes, o cumprimento
das obrigas, da garantía do dereito das mulleres a vivir sen violencia.
Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
A Corporación municipal asume o compromiso de manter e mellorar os recursos municipais de información,
acompañamento e asistencia a vítimas de violencia de xénero.
A Corporación municipal insta ao Goberno Galego a:
1. Mellorar a dotación orzamentaria e facilitar o acceso ás axudas económicas a vítimas de violencia
de xénero.
2. Desenvolver tal como sinala a Lei 11/2007 a atención psicolóxica a mulleres e crianzas na rede
sanitaria pública, dotándoa dos medios materiais e humanos precisos.
3. Garantir a tutela xudicial das vítimas evitando a disuasión económica das taxas xudiciais
A Corporación municipal acorda dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos
grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza.
Teo, 5 de novembro de 2012”

A Sra. Diéguez explica que a moción presentase con motivo do 25 de novembro, día
internacional da violencia contra as mulleres. Sinala que a violencia machista é un
problema universal, engadindo que a manifestación máis terrible da desigualdade entre
homes e mulleres é o asasinato. Salienta a Sra. Diéguez que a violencia da lugar á
morte de moitas mulleres cada ano. Estas mulleres necesitan o amparo social e das
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Administracións Públicas. Precísanse medios para protexer ás vítimas. A evolución
amosa unha maior sensibilización social dando lugar a unha maior protección a nivel
lexislativo, poren estes anos, coa crise económica, a protección social é menor e as
mulleres séntense máis desamparadas. Sinala a Sra. Diéguez que o incremento do
paro implica unha maior dependencia das mulleres con respecto as súas parellas, xa
que non teñen medios para vivir de forma independente. Nestas circunstancias as
Administracións Públicas deberían poñer máis medios e o que fan, amparándose na
crise, é deixar máis soas ás mulleres. Salienta a Sra. Diéguez que as mulleres están
máis expostas á violencia e máis desamparadas. Opina que dende o Estado e a Xunta
non se poñen os medios necesarios, senón que se están facendo recortes, non so nas
políticas activas de loita contra a violencia de xénero, senón tamén recortes en
conciliación, teleasistencia, axuda no fogar, etc, que tamén van en contra das mulleres.
Tamén hai recortes en programas imprescindibles para a independencia das mulleres,
como o “salario da liberdade” e se isto era pouco, agora ven o Ministro de Xustiza
cunha nova lei que di que a xustiza non vai a ser gratuita. Sinala a Sra. Diéguez que xa
sabe que lle dirán que iso xa se rectificou en relación coas vítimas de violencia de
xénero e as vítimas do terrorismo, pero engade que supón que á primeira denuncia a
muller non ten o recoñecemento de vítima senón que esa condición virá despois da
denuncia. Salienta a Sra. Diéguez que hai leis, porén teñen que desenvolverse, como a
Lei 11/2007, que seguen sen dito desenvolvemento. Remata a Sra. Diéguez sinalando
que nestes momento se deben manter e incrementar as axudas e actuacións contra a
violencia de xénero e dá lectura aos acordos propostos na moción.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que IN-TEO está en contra de todo tipo de violencia contra as mulleres. Tratándose da
moción sinala que hai algúns argumentos que non comparte, coma por exemplo o tema
das taxas xudiciais, xa que escoitou que non era so nestes casos, senón que tamén
noutros non se ían a cobrar as taxas. Remata o Sr. Parajó anunciando a súa
abstención, por non compartir algúns dos argumentos da moción.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e cede a palabra á concelleira do seu grupo, D.ª
Carmen Leborán Guldrís.
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A Sra. Leborán salienta que a crise afecta a todos, e tamén ás mulleres, porén ao longo
do tempo ningún goberno se tomou en serio este problema da violencia de xénero. Di a
Sra. Leborán que parece que o goberno fai todo mal, pero non é así. Salienta que por
moitas medidas que se tomaran, son insuficientes, aínda que non se pode esquecer
que nin o BNG nin o PSOE o fixeron. Di que o PP de Teo si pode informar sobre as
medidas do PP. Refírese a Sra. Leborán ao “plan de asistencia integral contra a
violencia de xénero”, e á inclusión dos menores dentro das vítimas, engadindo que esta
última foi unha medida xa pedida polo PP e rexeitada polo PSOE. Salienta a Sr.
Leborán que a prioridade é que as vítimas reciban, non so información, senón tamén
que despois teñan un apoio rápido e eficaz. Explica que a Xunta de Galicia puxo en
marcha un programa pioneiro de voluntariado que fai tarefas, entre outras, de
acompañamento e apoio ás vítimas. Salienta a concelleira do PP que o seu partido ten
a determinación de facer todo o posible por rematar con esta lacra social, pero que os
demais partidos deberán facer unha crítica construtiva, sumando apoios. A Sra.
Leborán dille á Sra. Dieguez que, en relación co tema da xustiza, díxose dende o
principio que, para as mulleres vítimas de violencia de xénero, non ía a ter custe, polo
tanto non ten sentido que iso se poña na moción. Remata a Sra. Leborán sinalando
que o PP vai a apoiar todas as medidas que se tomen a favor das mulleres
maltratadas, veñan de quen veñan, para buscar unha solución a este problema.

Intervén o concelleiro, D. Ignacio Iglesias Villar, quen anuncia o apoio do equipo de
goberno á moción. Salienta o Sr. Iglesias que non se pode dicir que se fan cousas en
relación á violencia de xénero e suprimir a axuda no fogar e non garantir a atención
social integral ás mulleres. Opina que non é preciso ter políticas activas senón tamén
reforzar o resto dos sistemas de protección. Engade que dende logo, un servizo
integral contra a violencia de xénero, non se pode deixar en mans de voluntarios,
porque é unha falta de seriedade.

A Sra. Diéguez salienta que lle parece un paso adiante que o PP polo menos teña un
discurso florido e fale deste problema. Explica que a Xunta lle da moito bombo ao tema
do voluntariado, pero todo é propaganda para saír nos medios, pero na realidade os
recortes cada ano son maiores. Reitera a Sra. Diéguez que lle aleda que o PP fale
destes temas, dando a sensación de que se fan moitas cousas, pero despois hai
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señores que din que as mulleres están para ser violadas. Di a Sra. Diéguez que “obras
son amores e non boas razóns”, que se fai moita propaganda pero que ese señor
segue no PP. Engade a Sra. Diéguez que non por chegar ao Xulgado xa se é unha
vítima da violencia de xénero porque si, ten que haber primeiro un proceso moi longo.
Pregúntase a Sra. Diéguez se terá que pagar e logo, se resulta que si é unha vítima da
violencia de xénero, se lle devolveran os cartos. Di a Sra. Diéguez que cree que o que
di o PP do voluntariado e dos protocolos de acompañamento é todo publicidade para
esconder outras cousas que son difundidas nos medios sobre esa persoa que segue
sendo membro do PP.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non ten nada que dicir, engadindo que moitas das cousas que dixo a Sra. Diéguez
xa sabe ela que non son verdade, polo tanto non paga a pena discutir.

Intervén a concelleira do grupo municipal do PP, Sra. Leboran, quen lle di á Sra.
Diéguez que para non coñecer a lei, parécelle unha imprudencia poñela en tela de
xuízo. Salienta a Sra. Leborán, que de discurso florido nada, que cando estaba o
goberno anterior tamén había mulleres falecidas, non empezan a partir de que o PP
está no Goberno. Tratándose do sinalado polo Sr. Iglesias, di a Sra. Leborán que sería
un pecado deixar o tema das mulleres nas mans do voluntariado, engadindo que este é
so un apoio. Remata a Sra. Leborán sinalando que iso si que é un discurso “florido”.

Intervén o Sr. Iglesias quen salienta que a violencia de xénero non se inventou onte,
aínda que a forma de tratala foi evolucionando nos últimos anos. A lei de violencia de
xénero marcou un antes e un despois, e precisa de medidas a nivel autonómico para
desenvolvela, dependendo da realidade de cada autonomía. Remata o Sr. Iglesias
sinalando que non se pode utilizar a crise para dicir que a violencia de xénero non se
pode organizar a nivel de comunidade autónoma. Reitera o apoio á moción.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
oito votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos e 2 BNG) e sete abstencións (6
PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda:
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1.- Asumir o compromiso de manter e mellorar os recursos municipais de
información, acompañamento e asistencia a vítimas de violencia de xénero.
2.- Instar ao Goberno Galego a:
1. Mellorar a dotación orzamentaria e facilitar o acceso ás axudas económicas
a vítimas de violencia de xénero.
2. Desenvolver tal como sinala a Lei 11/2007 a atención psicolóxica a mulleres
e crianzas na rede sanitaria pública, dotándoa dos medios materiais e
humanos precisos.
3. Garantir a tutela xudicial das vítimas evitando a disuasión económica das
taxas xudiciais
3.- Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos
grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza.

6.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O DÍA
INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guerra a Calvelo.

O Sr. Guerra sinala que vai a intervir a concelleira do seu grupo D.ª Camen Leborán
Guldrís

A Sra. Leborán da conta da moción do seu grupo de 09/11/2012 (rex. entrada nº
10.790, de 02/11/2010) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola
Comisión Informativa de benestar social e igualdade de 26/11/2012.

“JOSE MANUEL GUERRA CALVELO, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, en nome e
representación do mesmo e ó abeiro do establecido do Regulamento de Organización, Funcionamento
e Réxime Xurídico das Entidades Locais de 1986, eleva ó Pleno da Corporación para o seu debate a
seguinte MOCIÓN no DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO, para o
pleno do Xoves 29 de novembro de 2012

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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O día 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, convertiuse nun día de reflexión e
sensibilización para expresar o rexeitamento máis profundo a todo tipo de violencia contra as mulleres.
Ese día, a coincidencia é maioritaria: elabóranse multitude de manifestos, gárdanse minutos de silencio, danse
datos fríos, esíxense novas leis, pídese unha maior concienciación cidadá.....pero o terrorismo contra as mulleres
séguese practicando....Algo estamos facendo mal.
As raíces da violencia de xénero atópanse nas propias normas da sociedade, nunhas normas culturais, sociais e
incluso relixiosas, que permitiron que a violencia se instaurara na sociedade e que, a día de hoxe, siga sendo unha
realidade.
A violencia de xénero ten un obxectivo claro que lle da sentido: conseguir e manter o control sobre a vítima. Para
iso o agresor acudirá a cantas condutas lesivas precise e a muller seguirá sufrindo, en silencio a maioría das veces,
e co silencio cómplice da súa contorna, esta situación terrible que repercutirá tamén no presente e no futuro dos
seus fillos/as, polo que debe ser considerada como un problema público e social de primeira magnitude.
Representa un ataque ó dereito á vida, á integridade física, ó libre desenvolvemento da personalidade, á
liberdade, á seguridade e á non discriminación, tal como xa proclama a nosa Constitución e o noso Estatuto.
Todos os poderes públicos teñen a obriga de adoptar as medidas necesarias para facer reais e efectivos estes
dereitos, e, ata este momento, está demostrado que estas medidas nin son suficientes nin efectivas.
Mentres a resposta cidadá non sexa contundente ante a violencia machista, mentras os mecanismos de acollida,
asesoramento e acompañamento ás víctimas non sexan os adecuados, mentres non se fomente a autonomía
persoal das persoas con discapacidade, mentres as vítimas non se liberen dos medos e denuncien sen reparos a
quen lles agrede....non poderemos falar dunha sociedade na que a igualdade entre mulleres e homes sexa real.
Estamos convencidos que a erradicación da violencia de xénero pasa por un proceso de maior concienciación
social e de educación, dun cumprimento íntegro das penas para os agresores, dunhas medidas de protección reais
e efectivas para as vítimas, desde o momento en que toma a decisión de denunciar ó seu agresor, ata o momento
en que xa é capaz de tomar as rendas da súa vida e da vida dos seus fillos.
A conquista real da igualdade, do respecto á dignidade humana e da liberdade das persoas, ten que ser un
obxectivo prioritario das políticas públicas, polo que é fundamental levar a cabo, dende todas as Administracións,
actuacións transversais que incidan na mellora da igualdade de oportunidades a todos os niveis.
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Teo eleva ó Pleno a adopcións dos
seguintes acordos:

1.

Instar ó Concello de Teo a realizar campañas de sensibilización en materia de Igualdade e da non
Violencia de xénero en todos os Centros educativos e dirixidas a todas as idades con actividades
complementarias e xogos. Tamén se deberían de incluír charlas formativas dirixidas a persoas adultas/os
en Casas Comúns e Asociacións, dando apoio divulgativo a través de tripticos, dípticos, etc.

2.

Instar ó Goberno do Estado e ó Goberno da Xunta de Galicia a priorizar e poñer en funcionamento todas
as medidas que a lei ten establecidas no ámbito educativo para a erradicación da violencia de xénero.

3.

Instar ó Goberno do Estado e da Xunta de Galicia que faga as reformas necesarias, tanto a nivel estatal
como autonómico para que as Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero sexan claras
e permitan establecer os mecanismos adecuados e efectivos na acollida, asesoramento, orientación e
acompañamento de mulleres vítimas de violencia de xénero, establecendo servizos especializados para
mulleres con discapacidade, así como o cumprimento da normativa de accesibilidade universal no deseño
dos recursos necesarios.
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En Teo, a 9 de novembro de 2012”

A Sra, Leborán di que na exposición de motivos deixa claro o sentido da moción e dá
lectura á mesma.
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que deixa a intervención para a segunda quenda.

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que vai intervir a concelleira do seu grupo D.ª
Carmen Diéguez González.

A Sra. Diéguez di que considera un avance que o PP presente esta moción e que
amose sensibilidade con este problema. Engade a Sra. Diéguez que a moción
parécelle unha declaración de intencións, centrase moito no ámbito educativo, e
parécelle que non debería restrinxirse so a ese ambito, senón a todos os niveis. Di que
o que hai que facer é cumprir a lei, o PP ten que desenvolver a lei e poñer en marcha
os protocolos achegando os recursos suficientes. Salienta que na moción non se di
nada que non se estea facendo xa e remata dicindo que a moción non é mais que unha
declaración de intencións.

Intervén o concelleiro, D. Ignacio Iglesias Villar, quen anuncia o apoio do equipo de
goberno á moción do PP, aínda que considera que está valeira de contidos reais, e
opina, como a Sra. Diéguez, que se trata dunha declaración de intencións e que non
debería reducirse ao ámbito educativo, engadindo que aínda así lle paréce positiva.
Aclara o Sr. Iglesias que o que se lle pide ao concello de Teo xa se está facendo, pero
o que non vai facer o concello é entrometerse no ámbito educativo, que non é súa
responsabilidade.

Sendo as vinte horas e corenta e cinco minutos incorporase á sesión a Sra. Carme
Hermida Gulías.
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Remata o Sr. Iglesias dicindo que dende o CIM estanse levando a cabo actuacións en
relación con este tema, mediante apoio ao sistema educativo e estanse realizando
charlas e outro tipo de intervencións máis actuais. En relación aos dípticos parécelle
que existen outras estratexias mais axeitadas e lúdicas, como son o teatro ou o vídeo
que se fixo e que está colgado na páxina web.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que lle da pena o que di a Sra.
Diéguez, que porque sexan do PP, non poden estar en contra da violencia de xénero, e
acláralle que o PP está a favor de calquera iniciativa en contra da violencia de xénero.
Engade que a loita contra a violencia de xénero nace da educación da sociedade e da
xente moza, e isto implica que hai que educar aos nenos e nenas para que non
permitan que existan situacións de violencia ou de discriminación. Di a Sra. Leborán
que insertar aos maltratadores é moi difícil e polo tanto a educación da sociedade
resulta básica no tema da violencia de xénero e hai que concienciar á sociedade que
hai que denunciar os malos tratos. Recordalle á Sra. Diéguez que dende a primeira
chamada que se fai ao 016 ou ao 012, ábrese un expediente coas actuacións dirixidas
á protección da vítima, con custe cero.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que vai votar a favor da moción do PP.

Intervén a concelleira do BNG, Sra. Diéguez, para dicir que se aleda de que no PP
haxa xente que cree na igualdade entre homes e mulleres. Explica que non se trata das
persoas a nivel individual, xa que poden existir persoas no PP que defendan a
igualdade entre homes e mulleres e que crean que as mulleres teñen os mesmos
dereitos, porén vendo os comportamentos doutras moitas persoas do PP e a filosofía
do partido, non se ve que se defenda esa igualdade. Engade a Sra. Diéguez que non
lle parece que o PP estea poñendo medios para que as mulleres sexan donas dos seus
actos e das súas propias vidas, e en cambio ve actitudes do PP, como a de levar
adiante a reforma da lei do aborto, ou facer recortes, que afectan á independencia das
mulleres, etc., nas que se aprecia unha ideoloxía que ven do franquismo, como a
separación de alumnos por sexo nos colexios. Á Sra. Diéguez di que lle parece un gran
avance que o PP presenten mocións como esta nos plenos, engadindo que a posición
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do PP segue sendo a da muller na casa criando os fillos, e non ve que sexa o PP o
abandeirado da igualdade e da liberación das mulleres.

Intervén o Sr. Iglesias para dicir que as críticas que se fan ao PP, fanse ao colectivo,
engadindo que filosoficamente e polo feitos, ao PP non se lle pode dar o crédito de
defensor a ultranza da igualdade.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con
catorce votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos, 6 PP e 1 grupo mixto-INTEO) e dúas abstencións (2 BNG), acorda:

1. Instar ó Concello de Teo a realizar campañas de sensibilización en materia
de Igualdade e da non Violencia de xénero en todos os Centros educativos
e dirixidas a todas as idades con actividades complementarias e xogos.
Tamén se deberían de incluír charlas formativas dirixidas a persoas
adultas/os en Casas Comúns e Asociacións, dando apoio divulgativo a
través de trípticos, dípticos, etc.

2. Instar ó Goberno do Estado e ó Goberno da Xunta de Galicia a priorizar e
poñer en funcionamento todas as medidas que a lei ten establecidas no
ámbito educativo para a erradicación da violencia de xénero.

3. Instar ó Goberno do Estado e da Xunta de Galicia que faga as reformas
necesarias, tanto a nivel estatal como autonómico para que as Medidas de
Protección Integral contra a Violencia de Xénero sexan claras e permitan
establecer

os

mecanismos

adecuados

e

efectivos

na

acollida,

asesoramento, orientación e acompañamento de mulleres vítimas de
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violencia de xénero, establecendo servizos especializados para mulleres
con

discapacidade,

así

como

o

cumprimento

da

normativa

de

accesibilidade universal no deseño dos recursos necesarios.

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO (PSdeG-PSOE) SOBRE MEDIDAS DO
CONCELLO DE TEO FRONTE AOS DESAFIUZAMENTOS.
O Sr. alcalde di que, aínda que a moción esta ditaminada favorablemente pola
comisión informativa, considerando que a concelleira do PSdeG-PSOE non está na
sesión, parécelle oportuno deixar o asunto sobre a mesa, para o próximo pleno, co
obxecto de que poida ser defendida pola concelleira que a presentou.

Sometida a votación a proposta da alcaldía, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 1
grupo mixto), acorda deixar sobre a mesa a Moción do PSdeG-PSOE sobre
medidas do concello de Teo fronte aos desafiuzamentos.

8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA QUE SE
MODIFIQUE A LEI HIPOTECA E ADOPCIÓN DE MEDIDAS SOCIAIS PARA
SOLUCIONAR O DRAMA DOS DESAFIUZAMENTOS.
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz.

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 16/11/2012 (rex. entrada nº
10.956), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de benestar social e igualdade de 26/11/2012.

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
CONCELLO DE TEO
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MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiros do grupo
municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presentan esta MOCIÓN PARA
QUE SE MODIFIQUE A LEI HIPOTECARIA E ADOPCIÓN DE MEDIDAS SOCIAIS PARA
SOLUCIONAR O DRAMA DOS DESAFIUZAMENTOS, para o seu debate e aprobación polo Pleno da
Corporación Municipal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A crise económica, onde a burbulla inmobiliaria tivo un papel fundamental, está a provocar un aumento
desmesurado de desafiuzamentos que nos pón diante dun drama social de dimensións preocupantes.
Medra o número de familias que quedan sen fogar, os bancos quédanse coas vivendas, pero a débeda
segue pendente. A voracidade dos bancos non se satisface cos casos dramáticos de familias e
personas que logo de pagar altas amortizacións e intereses polos préstamos son botadas fóra do seu
fogar. Con casos tan vergoñentos como de familias desafiuzadas cando a penas lles quedaban por
pagar 6.000 ou 10.000 euros.
Os galegos e galegas sufrimos tamén este drama. Entre xaneiro e xuño deste ano a xustiza do Estado
español ten autorizado en Galiza o desafiuzamento de máis de 3.000 vivendas ou negocios por non
poderlle pagar ao banco, e téñense iniciado máis de 48.000 procesos de execución que pretenden o
mesmo destino, en todo o Estado. En total, desde o principio da crise en 2007, son máis de 9.000
expedientes que afectan a familias galegas que conteñen auténticas traxedias humanas e incluso
suicidios, no caso do Estado.
As reunións agora entre PP e PSOE non poden ocultar que, en reiteradas ocasións desde marzo de
2011, os dous partidos opuxéronse ás alternativas subscritas polo BNG no Congreso dos Deputados.
De nada valen lamentos e panos quentes a un problema que exixe medidas contundentes,
modificacións na lexislación hipotecaria e solucións claras e firmes.
A banca, que ten recibido miles de millóns de diñeiro público para sanear as consecuencias das súas
aventuras inmobiliarias, non quere adoptar medidas voluntarias para resolver este problema. Nestes
momentos de crise non concede créditos á cidadanía nin ao empresariado autónomo, pequeno ou
mediano, pero en cambio son intransixente nas sumarias execucións hipotecarias que deixan na rúa
familias enteiras sen contemplacións.
O BNG, ao igual que outros sectores sociais, e mesmo a xudicatura, demandan medidas lexislativas e
sociais para impedir este desaforo. Medidas para atender os casos máis dramáticos, para evitar o
desamparo das persoas e familias en situación económica extrema. Por todo isto, o grupo municipal do
BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1.

Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado que proceda á modificación da Lei
Hipotecaria, que teña carácter retroactivo, para dar solución ao grave drama social dos
desafiuzamentos por impago das hipotecas, adoptando medidas como as seguintes:
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- Contemplar a dación en pago ou extinción do crédito coa entrega da vivenda, garantizando o
aluguer social da mesma vivenda sobre todo cando existan menores ou persoas dependentes.
- Estabelecer un réxime especial no caso da execución de préstamos cando se refire á vivenda
habitual ou aos negocios comerciais.
- Contemplar moratorias para deixar o pagamento das cotas hipotecarias temporalmente en
suspenso cando se produzan circunstancias económicas difíciles como a perda de emprego ou
o peche dun negocio.
- Estabelecer a posibilidad de poder converter a hipoteca nun aluguer.
- Estudar un procedemento concursal específico para permitir a paralización de certas
execucións.
- Modificar o réxime de taxación e aumentar a porcentaxe de adxudicación ao acredor,
actualmente no 60% do valor de taxación.
2.

Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado a seguinte medida de carácter
social:
- Habilitar un Fondo Económico Especial para atender os casos máis dramáticos e evitar o
desamparo das persoas e as familias que se atopan en situacións económicas extremas.

3.

Instar á Xunta de Galiza á
- Creación dunha Oficina de Asesoramento para Familias amenazadas polos desafiuzamentos.
- Creación dunha Bolsa de Vivenda Social, exixindo das entidades bancarias e de aforro que as
vivendas baleiras da súa propiedade pasen a formar parte da mesma para o aluguer social ou
venda a prezo taxado.

4.

Remitir este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do Estado e grupos
parlamentares do Congreso e Parlamento de Galiza.

5.

Instar á Alcaldía a adopción das seguintes medidas:
- Creación dunha Comisión Especial para atender casos de desafiuzamentos, composta por
responsábeis dos Servizos Sociais municipais, portavoces municipais e plataformas contra os
desafiuzamentos. Estudando a posibilidade de axudas ao aluguer, axudas para evitar o corte de
subministros básicos como auga, gas ou luz e axudas á alimentación.
- Interesar das entidades bancarias e de aforro información sobre posíbeis desafiuzamentos que
afecten a familias do concello, a paralización dos que estean en marcha e a súa colaboración
coa Comisión Municipal creada para Casos de Desafiuzamento.
- No suposto de falta de colaboración de entidades bancarias co Concello proceder, na medida
que sexa posíbel e non prexudique aos veciños e veciñas, a prescindir dos servizos que as
mesmas poidan prestar ao Concello”.

O Sr. Fernández di que a crise económica, producida pola burbulla inmobiliaria, levou a
moitos desafiuzamentos provocando un drama social de dimensións preocupantes,
poñendo de manifesto a voracidade dos bancos que se quedan coas vivendas aínda
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que a débeda segue aumentando, votando a moita xente fora dos seus fogares. En
Galiza, de xaneiro a xuño deste ano levouse a cabo o desafiuzamento de máis de
3.000 vivendas ou negocios e iniciáronse mais de 48.000 proxectos de execución co
mesmo destino, medidas que conteñen auténticas traxedias humanas. Engade o Sr.
Fernández que o problema esixe medidas contundentes e inmediatas, e que o BNG
presentou propostas no Congreso dos Deputados, en relación con este tema, pero que
o PP e o PSOE opuxéronse ás mesmas. O portavoz do BNG di que a banca está
recibindo moitos cartos públicos para sanearse e a cambio non fai nada para solucionar
este problema, de forma voluntaria, e por outro lado non hai ninguén que lle obrigue,
por iso se presenta esta moción, para que se modifique a Lei hipotecaria, e se adopten
as medidas que se propoñen na mesma, medidas que deberían ter caracter retroactivo.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que, igual que se deixou sobre a mesa a moción do PSdeG-PSOE, debería deixarse
esta do BNG, co obxecto de que se puideran debatir as dúas xuntas, e ademais así,
cando se trataran no Pleno, xa se coñecerían as medidas que se van a aprobar no
pacto do PP e de UPYD sobre este tema. Engade que está de acordo con que hai que
tomar medidas urxentes para que a xente non quede sen casas e que se admita a
dación en pago, pero pensa que sería conveniente deixar a moción sobre a mesa ata
que se coñezan as medidas que, sobre este asunto, se van tomar nesa xuntanza.

O portavoz do PP, Sr. Guerra, cede a palabra a concelleira do seu grupo D.ª Mercedes
Souto Abeijón.
A Sra. Souto di que moitas medidas das que se propoñen na moción do BNG xa se
están tomando, e engade que a situación de case quebra na que o PP atopou o pais
non permite avanzar máis. Di que cando o PP entrou no Goberno empezou a tomar
medidas para frear esta situación como o Decreto de marzo, que recolle medidas para
comezar a facer fronte a situación, e que permiten que as familias se acollan as
mesmas, aínda que engade que hai que facer moito máis e facer unha nova lei.
Salienta a Sra. Souto que Feijoo acaba de anunciar que se pon a disposición dos
afectados o parque de vivendas de protección oficial valeiras, e está tomando medidas
concretas para evitar que as familias perdan as súas vivendas, como a aprobación da
lei da vivenda que contempla a dación en pago. Remata a Sra. Souto sinalando que o
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PP está a favor destas medidas e de todas as que se poidan tomar para evitar que as
familias perdan a súas vivendas.

Intervén o concelleiro, Sr. Iglesias Villar, quen anuncia o apoio do equipo de goberno á
moción.Considera que as medidas que se puxeron en marcha non solucionan o
problema dos desafiuzamentos, e que a dación en pago páctana os bancos cos
clientes que lles interesa, como por exemplo cos emigrantes de países como Ecuador,
porque o seu presidente xa dixo que non ía permitir que aos seus habitantes se lle
embargaran bens en Ecuador de débedas contraídas en España. A a Lei hipotecaria
está anticuada, polo tanto os bancos aceptan a dación en pago dos hipotecados que
non teñen forma de facer fronte aos embargos, pero aos que lle poden cobrar a débeda
non lle dan esa solución, co que a xente non so perde a vivenda senón que queda
hipotecada para toda a súa vida. Remata o Sr. Iglesias sinalando que ten a sensación
de que as medidas adoptadas están sendo de cara á galería e non están sendo
eficaces.

O Sr. Fernández dille ao Sr. Parajó que non van a esperar a ver o que di a televisión e
despois convocar a sesión do Pleno. Dille á Sra. Souto que o pais estaría en quebra
cando chegou o PP ao poder, pero que agora está moito peor, e as familias tamén,
agora hai menos empregos, suba de impostos e, en relación coas medidas de boas
practicas bancarias adoptadas polo PP, os bancos rinse delas. Engade o Sr.
Fernández que o BNG presentou unha moción no Congreso dos Deputados, en marzo
de 2011, sobre a dación en pago, e no debate, unha deputada do PSOE cando
gobernaban, dixo que a dación en pago con efectos retroactivos era imposible, e un
deputado do PP dicía que consideraban desproporcionado que un banco se poida
quedar cunha vivenda por encima do 10 % do seu valor, e que logo a poida vender por
máis a outros cidadáns, pero logo votaron en contra da iniciativa do BNG. Salienta o Sr.
Fernández que agora queren darlle a volta as cousas, pero seguen sen enfrontarse ao
problema en serio. Di o Sr. Fernández que quere insistir no tema da creación da
comisión especial porque o problema tamén existe no concello de Teo. Remata dicindo
que na negociación que están levando a cabo, non van a resolver o problema, porque
non se contemplan as cuestións que se expoñen na moción. Di que os problemas
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nacen da taxación que os bancos facían das vivendas, porque as valoraban por enriba
do que realmente valían e despois a iso aínda había que sumarlle os xuros.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
dille ao Sr. Fernández que non lle pode dar leccións de como se daban as hipotecas,
porque ten dado moitas. Di que está de acordo en que non se debe deixar sen vivenda
ás familias sempre que poidan pagar o principal da hipoteca, engadindo que os bancos
taxaban as vivendas altas porque senón o cliente ía a outra entidade a pedir o
préstamo. Opina o Sr. Parajó que se debe deixar a moción sobre a mesa para esperar
aos acordos da negociación que se está levando a cabo en Madrid, e facer as cousas
con sentido. Remata dicindo que se non se deixa o asunto sobre a mesa, aínda que el
está en contra dos desafiuzamentos, se vai a abster na votación.

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, e di que a situación non é nova, que se
arrastra dende fai tempo, pero que a diferenza do que pasaba antes, dende marzo que
se aprobou o Decreto, estanse facendo cousas e xa se evitaron desafiuzamentos.
Pensa a Sra. Souto que a reforma que se está negociando vai resolver os casos dos
desafiuzamentos, salvagardando ás persoas que se atopan nestes casos. Engade que
xa coa aprobación do Decreto de marzo puxéronse en marcha medidas como a
restructuración das débedas hipotecarias, contemplase a dación en pago, tómanse
medidas para converter os bens hipotecados en alugueres, etc., e os bancos estanse
adherindo ao código de boas practicas, case no cen por cen, polo que pensa que o
tema se pode resolver, engadindo que quere ser positiva e que considera que a longo
prazo non se van seguir facendo desafiuzamentos. Salienta a concelleira do PP que as
medidas estanse poñendo dende que entrou o PP a gobernar, xa que antes non había
nada pero agora estanse facendo cousas, aínda que hai que facer máis e por iso o
Goberno esta estudando outras medidas para que as persoas non queden na rúa e que
os bancos cobren o que teñen que cobrar e senón que se acepte a dación en pago, ou
outras medidas para resolver o problema das familias e favorecer a vida normal.

Intervén o Sr. Iglesias, e pregunta se o PP vai apoiar a moción, porque se como din,
mañá o goberno vai apoiar as medidas que se propoñen na mesma, seria normal que a
apoiasen, aínda que el dubida de que o Goberno vaia a apoiar estas medidas. Di que é
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pesimista, porque considera que vai existir un conflito de intereses e as persoas van
saír prexudicadas fronte aos intereses dos bancos. Engade o Sr. Iglesias que a
comisión da que se falou na moción de marzo estará convocada para a semana que
ven. Salienta que a moción a presentou “STOP DESAFIUZAMENTOS”, e di que estivo
falando con eles para intentar conseguir un regulamento pero non chegaron a nada.
Comunica o Sr. Iglesias que maña vai convocar aos/ás concelleiros/as para a comisión
de marzo, engadindo que dende os servizos sociais de Teo se está facendo un traballo
con persoas que sufriron desafiuzamentos e tamén con carácter previo, porque se está
prestando asesoramento nos casos de necesidades de vivenda e de alimentación.
Aclara o Sr. Iglesias que o que si se fai en relación cos desafiuzamentos é de
asesoramento xurídico, porque a problemática das familias para aguantar estas
situacións, incluso con problemas de alimentación, é moi urxente.

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 (7 concelleiros/as non adscritos/as e 2

BNG) e sete

abstencións (6 PP e 1 grupo mixto), acorda:
1.- Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado que proceda á
modificación da Lei Hipotecaria, que teña carácter retroactivo, para dar solución
ao grave drama social dos desafiuzamentos por impago das hipotecas, adoptando
medidas como as seguintes:
- Contemplar a dación en pago ou extinción do crédito coa entrega da
vivenda, garantizando o aluguer social da mesma vivenda sobre todo cando
existan menores ou persoas dependentes.
- Estabelecer un réxime especial no caso da execución de préstamos cando
se refire á vivenda habitual ou aos negocios comerciais.
- Contemplar moratorias para deixar o pagamento das cotas hipotecarias
temporalmente en suspenso cando se produzan circunstancias económicas
difíciles como a perda de emprego ou o peche dun negocio.
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- Estabelecer a posibilidade de poder converter a hipoteca nun aluguer.
- Estudar un procedemento concursal específico para permitir a paralización
de certas execucións.
- Modificar o réxime de taxación e aumentar a porcentaxe de adxudicación ao
acredor, actualmente no 60% do valor de taxación.
2.- Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado a seguinte
medida de carácter social:
- Habilitar un Fondo Económico Especial para atender os casos máis
dramáticos e evitar o desamparo das persoas e as familias que se atopan en
situacións económicas extremas.
3.- Instar á Xunta de Galiza á
- Creación dunha Oficina de Asesoramento para Familias ameazadas polos
desafiuzamentos.
- Creación dunha Bolsa de Vivenda Social, esixindo das entidades bancarias
e de aforro que as vivendas baleiras da súa propiedade pasen a formar parte
da mesma para o aluguer social ou venda a prezo taxado.
4.- Remitir este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno
do Estado e grupos parlamentares do Congreso e Parlamento de Galiza.
5.- Instar á Alcaldía a adopción das seguintes medidas:
- Creación dunha Comisión Especial para atender casos de desafiuzamentos,
composta por responsábeis dos Servizos Sociais municipais, portavoces
municipais e plataformas contra os desafiuzamentos. Estudando a
posibilidade de axudas ao aluguer, axudas para evitar o corte de
subministros básicos como auga, gas ou luz e axudas á alimentación.
- Interesar das entidades bancarias e de aforro información sobre posíbeis
desafiuzamentos que afecten a familias do concello, a paralización dos que
estean en marcha e a súa colaboración coa Comisión Municipal creada para
Casos de Desafiuzamento.
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- No suposto de falta de colaboración de entidades bancarias co Concello
proceder, na medida que sexa posíbel e non prexudique aos veciños e
veciñas, a prescindir dos servizos que as mesmas poidan prestar ao
Concello.

Sendo as vinte e unha horas e trinta minutos, ten un lugar un receso na celebración da
sesión, que se reanuda ás vinte e unha horas e corenta minutos, momento no que se
incorporan á sesión todos/as os/as concelleiros/as da Corporación presentes antes do
receso, agás a concelleira D.ª Mª do Carme Hermida Gulías.

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DA XESTIÓN DO SERVIZO DE PISCINAS MUNICIPAIS DO
CONCELLO DE TEO.
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e
seguridade cidadá, D. Rafael C. Sisto Edreira.

O Sr. Sisto da conta da proposta da alcaldía de 22/11/2012, que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo,
vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 26/11/2012, coas correccións acordadas
na citada Comisión.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data
05/11/2012, para adxudicar a xestión do servizo de PISCINAS MUNICIPAIS DO
CONCELLO DE TEO.
Incorporada ao expediente a seguinte documentación:
- Prego de prescricións técnicas de 19/11/2012
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 20/11/2012
- Informe de Adxunta a Secretaría de 21/11/2012
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- Informe de Intervención de 21/11/2012
Considerando o disposto nos artigos 109, 110, 138 e 142 do Texto Refundido da Lei de
contratos do sector público (TRLCSP) e sendo competencia do Pleno a adopción deste
acordo, segundo o establecido na disposición adicional segunda do citado Texto
Refundido e no Decreto da Alcaldía 410/11, de 14 de xuño.
En virtude do exposto, proponse ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte
acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación da xestión, mediante concesión, do
servizo de PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO, mediante procedemento
aberto, varios criterios de adxudicación.
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións
técnicas, incorporados ao expediente e que rexerán a contratación.
Terceiro.- Dispoñe-la apertura do procedemento de licitación, mediante procedemento
aberto, publicando o anuncio de licitación no BOP de A Coruña e no perfil do
contratante do Concello”.

O Sr. Sisto explica que se trata do último paso do proceso de posta en marcha para
contratar a xestión da piscina municipal. Refírese o Sr. Sisto ás modificacións
efectuadas, na Comisión Informativa, no Prego de prescricións técnicas, referidas á
aclaración do tema do IVE, que debe entenderse engadido, tanto nas dotacións como
nas melloras, así como nos metros cúbicos de auga a aportar polo concello,
recolléndose 18.000 m3 anuais. Di o Sr. Sisto que tratándose do prego de prescricións
técnicas non ten moito máis que engadir. En canto ao prego de cláusulas
administrativas particulares di o Sr. Sisto que no mesmo se recollen os criterios de
valoración que suman 130 puntos, que se concretan en catro, o primeiro referido á
baixa da subvención, con 60 puntos, tratándose neste caso de que se minore a achega
municipal, que ascende a 50.000 euros, cantidade que corresponde á utilizada para a
xestión das piscinas descubertas.

Sendo as vinte e unha horas e corenta e tres minutos incorpórase á sesión a
concelleira D.ª Mª do Carme Hermida Gulías.

Explica o Sr. Sisto que o segundo criterio se refire aos proxectos de explotación e de
xestión, con corenta puntos, dos que 30 puntos son para a valoración do proxecto de
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explotación e 10 para o mantemento e conservación. O terceiro criterio se refire ás
melloras de equipamento, con 15 puntos. Explica o Sr. Sisto que hai unha dotación
mínima que está en torno aos 360.000 ou 370.000 euros, podendo incrementarse esta
dotación en 150.000 euros. O cuarto criterio refírese ao incremento do horario mínimo
establecido, ao que tamén se lle dan 15 puntos. Remata o Sr. Sisto referíndose á
composición da mesa prevista no prego de cláusulas e á integración na mesma, neste
caso, dun concelleiro do grupo mixto.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non quere poñer trabas ao funcionamento da piscina, que xa leva moito tempo
pendente, por distintas razóns. Di que en relación cos Pregos, non está moi de acordo
con que non se estableza garantía provisional, nin con que se valore máis a oferta
económica que o proxecto de explotación e xestión, que considera que é mais
importante, e polo tanto debería estar mais valorado, e a oferta económica pode ser
moi boa, pero a xestión mala e iso non pasa o revés.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que, á vista dos informes favorables
do expediente, non ten nada que engadir e espera que a piscina empece a funcionar
canto antes.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, que cede a palabra ao concelleiro do seu grupo
Sr. Vázquez Pallas.

O Sr. Vázquez Pallas di que o PP non ten nada que dicir ademais do que xa dixo na
Comisión Informativa, e pide que a piscina se poña en funcionamento o antes posible.

Intervén o Sr. Sisto para agradecer aos concelleiros as intervencións e dille ao Sr.
Parajó que non se establece garantía provisional porque dadas as características do
contrato non se considerou necesario, e dille que está de acordo en que o proxecto de
explotación é importante, pero hai que facer fronte a toda a instalación de equipamento
e iso é un tema importante e ademais tratouse de ser o máis obxectivo posible e a
valoración do proxecto de explotación é mais subxectiva e obrigaría a constituír un
comité de expertos.
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que o da valoración do proxecto de explotación era unha suxestión, á vista do que se
fixo noutros concellos que teñen piscina, pero que en calquera caso está de acordo coa
proposta.

Os portavoces do BNG e do PP, renuncian á segunda quenda de intervención.

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 1
grupo mixto), acorda:

Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación da xestión, mediante concesión,
do servizo de PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO, mediante
procedemento aberto, varios criterios de adxudicación.

Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares e de
prescricións técnicas, incorporados ao expediente e que rexerán a contratación.

Terceiro.-

Dispoñe-la apertura do procedemento de licitación, mediante

procedemento aberto, publicando o anuncio de licitación no BOP de A Coruña e
no perfil do contratante do Concello.
Incorpóranse á presente o Prego de cláusulas administrativas particulares e o
prego de prescricións ténicas que obran no expediente, como ANEXO A y
ANEXO B, respectivamente.
10.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS
2013).
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e
seguridade cidadá, D. Rafael C. Sisto Edreira.
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O Sr. Sisto da conta da proposta da alcaldía de 21/11/2012, que se recolle a
continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo,
vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 26/11/2012, coas correccións acordadas
na mesma.
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Aprobación do Plan de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia
municipal (POS 2013)
Tomando en consideración as bases reguladoras do POS 2013, 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) 2013, 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 2013, e de acordo co financiamento que se indica:
A ) Realización de obras:
Denominación da obra

Estado +
Deputación

Concello

Presuposto
total

Acondicionamento do vial
Recesende-Catro Camiños

125.495,55 €

13.444,81 €

138.940,36 €

“Mejora de la red de
abastecimiento de agua
potable en A Ribeira y
ampliación desde Olveira
hasta Fontenlo-Teo”

234.779,87 €

20.000,00 €

254.779,87 €

Afirmado e acondicionamento
do Camiño de Lamela (Calo,
Teo)

17.130,30 €

23.518,33

40.648,63 €

377.405,72 €

56.963,14€

434.368,86 €

SUBTOTAL OBRAS

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2013 e que se relacionan
nesta

táboa,

redactados

polo

enxeñeiro

industrial

D.

Manuel

Novo

Buján

[Acondicionamento do vial Recesende-Catro Camiños e Afirmado e acondicionamento
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do Camiño de Lamela (Calo, Teo)] e polo arquitecto municipal D. Alberto Iglesias
Fungueiriño [“Mejora de la red de abastecimiento de agua potable en A Ribeira y
ampliación desde Olveira hasta Fontenlo-Teo”]
B ) Financiamento de gastos correntes:
Non se solicita financiamento neste capítulo
2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2013 no que se inclúe a obra que a
continuación se indica e aprobar o correspondente proxecto redactado polo enxeñeiro
industrial D. Manuel Novo Buján:
Denominación da obra
Afirmado e acondicionamento da estrada de Socastro, Calo (Teo)
TOTAIS

Presuposto
41.012,56 €
41.012,56 €

3.- Declarar que o Concello é titular e ten a dispoñibilidade 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 2013 os fondos
necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do
2013.
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. Sisto explica que o tema das obras xa está moi clarificado porque deriva do
consenso entre os grupos municipais. Explica que na Comisión Informativa se fixo unha
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modificación en relación á contía da obra de “Acondicionamento do vial RecesendeCatro Camiños”, porque ao tratarse dun proxecto anterior tiña o IVE do 18%, e hai que
aplicar o 21%, incrementándose a achega do concello ata 13.444,81 €. O Sr. Sisto
procede a explicar as obras que se inclúen no POS/13, recollidas na proposta,e
tratándose da obra de “Mejora de la red de abastecimiento de agua potable en A
Ribeira y ampliación desde Olveira hasta Fontenlo-Teo” explica que comprende dous
tramos, un na zona da Ribeira, dende o centro de saúde ata altura do bar Senra e outro
dende a residencia da terceira idade, para dar servizo a zona do concello. En relación á
obra de “Afirmado e acondicionamento do Camiño de Lamela (Calo, Teo)” explica o Sr.
Sisto que se trata dunha transversal da rúa Ledin ata o concello de Ames. Tratándose
do complementario explica que se inclue a obra denominada “Afirmado e
acondicionamento da estrada de Socastro, Calo (Teo)”, que se trata dun tramo
pequeno que abarca dende o cemiterio ata o outro lado, que quedou cando se fixo o de
Texexe. Remata o Sr. Sisto sinalando que non se adica ningún importe ao gasto
corrente.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e o
portavoz do BNG, Sr. Fernández, amosan a súa conformidade coa proposta.

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen anuncia o apoio do seu grupo á proposta,
engadindo que o importe de 254.000 €, para a obra de abastecemento de auga de A
Ribeira, lle parece excesivo e que haberá que pedir outros orzamentos.

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 (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 1
grupo mixto), acorda:
1.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (POS) 2013, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, no
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que se recollen os obras que o Concello ten previsto realizar, e a dedicación a
gastos correntes do exercicio 2013, e de acordo co financiamento que se indica:
A ) Realización de obras:

Denominación da obra

Estado +
Deputación

Concello

Presuposto
total

Acondicionamento do vial
Recesende-Catro Camiños

125.495,55 €

13.444,81 €

138.940,36 €

“Mejora de la red de
abastecimiento de agua
potable en A Ribeira y
ampliación desde Olveira
hasta Fontenlo-Teo”

234.779,87 €

20.000,00 €

254.779,87 €

Afirmado e
acondicionamento do
Camiño de Lamela (Calo,
Teo)

17.130,30 €

23.518,33

40.648,63 €

SUBTOTAL OBRAS

377.405,72 €

56.963,14€

434.368,86 €

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2013 e que se
relacionan nesta táboa, redactados polo enxeñeiro industrial D. Manuel Novo
Buján [Acondicionamento do vial Recesende-Catro Camiños e Afirmado e
acondicionamento do Camiño de Lamela (Calo, Teo)] e polo arquitecto municipal
D. Alberto Iglesias Fungueiriño [“Mejora de la red de abastecimiento de agua
potable en A Ribeira y ampliación desde Olveira hasta Fontenlo-Teo”]
B ) Financiamento de gastos correntes:
Non se solicita financiamento neste capítulo.
2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2013 no que se inclúe a obra que a
continuación se indica e aprobar o correspondente proxecto redactado polo
enxeñeiro industrial D. Manuel Novo Buján:

Denominación da obra
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Presuposto

Afirmado e acondicionamento da estrada de Socastro, Calo
(Teo)
TOTAIS

41.012,56 €
41.012,56 €

3.- Declarar que o Concello é titular e ten a dispoñibilidade 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 2013 os
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na
anualidade do 2013.
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.

11.- MOCIÓNS.
Antes de entrar no punto décimo segundo da orde do día relativo a rogos e preguntas,
o Sr. alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 2568/1986, de 28 de
novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se algún grupo municipal
quere presentar algunha moción de urxencia, non presentándose ningunha polos
grupos da oposición.

Explica o Sr. alcalde que hai dúas mocións do equipo de goberno, unha relativa á
aprobación da derradeira certificación da obra da piscina municipal e a outra que se
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concreta nunha proposta de transferencia de crédito para dedicar a paga extra de nadal
do grupo de goberno, á partida de emerxencias sociais.

1.- Moción de Rafael Sisto Edreira, de 29 de novembro, sobre aprobación da
certificación nº 11 e derradeira e da factura, correspondentes á obra denominada
“PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”.

O Sr. Sisto explica que a urxencia da moción está relacionada coa necesidade de
remitir maña a documentación xustificativa do convenio á Deputación da Coruña.

Sometida a urxencia votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 1 grupo mixto-INTEO) e co quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros,
acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción relativa á
aprobación da certificación nº 11 e derradeira e da factura, correspondentes á
obra denominada “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA.
TEO”.

O Sr. Sisto da conta da moción, de 29 de novembro de 2012, relativa á aprobación da
certificación nº 11 e derradeira e da factura, correspondentes á obra denominada
“PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, que se recolle a
continuación.

“MOCIÓN DE URXENCIA
Vista a certificación de obra número 11 e derradeira da obra denominada “PROYECTO
REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, financiada pola Deputación
Provincial da Coruña mediante Convenio de colaboración asinado en data 22/02/2011 (nº
7/2011), asinada polo director de obra, D. ALBERTO IGLESIAS FUNGUEIRIÑO e polo
contratista Dª MÓNIICA RODRÍGUEZ ORDOÑEZ, de data 30/10/2012, e a factura
correspondente por un importe de 22.907,84 €.
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Vista a fiscalización de conformidade da Intervención municipal de data 29/11/2012.
Considerando que, segundo os prazos establecidos no referido convenio, a documentación
xustificativa debe remitirse á Deputación Provincial antes de que remate o presente mes de
novembro.
Considerando que o órgano de contratación das citadas obras e o Pleno da Corporación, e polo
tanto é o órgano competente para aprobar a certificación final.
En virtude do exposto PROPOÑO ao Pleno da Corporación a adopción, por urxencia, do
seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar a certificación de obra nº 11 e derradeira, presentada por MANUEL
RODRÍGUEZ LEMA, S.L., de data 30/10/2012, correspondente á obra denominada
“PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA. TEO”, así como a factura
número 272, serie FE12, de data 30/10/2012, por importe de 22.907,84 €, procedendo ao
pagamento da mesma.
Segundo.- Asumir o compromiso de incorporar a PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE A
RAMALLOSA, financiada a través do convenio de colaboración asinado coa Deputación
Provincial o 22/02/2011 (nº 7/2011), ao inventario municipal de bens do Concello, unha vez que
se dispoña do mesmo, facendo constar no correspondente asento que o ben queda afectado á
finalidade pública para a que foi concedida a subvención, ao menos durante o prazo de cinco
anos.
Terceiro.- Remitir á Deputación provincial a documentación xustificativa da execución da obra,
de acordo co establecido na cláusula VI do citado convenio de colaboración.
Cuarto.- Dar conta do presente acordo á intervención e á tesourería municipais aos efectos
oportunos.
Teo, 29 de novembro de 2012
O concelleiro de urbanismo, vivenda , infraestruturas e seguridade cidadá.
Rafael C. Sisto Edreira”
O Sr. Sisto di que asume a responsabilidade de non ter determinado con tempo
suficiente que a última certificación da obra tiña que ser aprobada polo Pleno como
órgano de contratación. Salienta que o texto do convenio non o di, senón que fala do
órgano de contratación, engadindo que cando se emitiu o informe de intervención foi
cando se toma coñecemento da necesidade dun acordo plenario para aprobar a última
certificación.
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
amosa a súa conformidade coa moción.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que ten unha dúbida, e pregunta se o
asunto non tería que someterse ao Pleno como proposta da alcaldía, aínda que fora de
urxencia, e non como moción.

Co permiso da presidencia, intervén a secretaria para dicir que a terminoloxía non ten
incidencia e que si que se podería presentar como proposta, pero igualmente como
moción, pero sempre no punto de mocións, con sometemento previo a votación da
urxencia.

O Sr. Fernández di que lle parece que podería ser unha proposta da alcaldía, pero que
en calquera caso esta de acordo coa aprobación da certificación de obra.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, e di que empeza a preocuparse que o Sr. Sisto
non lea os papeis. Salienta que se somete este asunto á véspera do seu envío á
Deputación. Di o Sr. Pallas que lle chama a atención a conclusión do informe de
intervención, porque pese a tratarse dun informe favorable, fala da imposición de
penalidades por incumprimento de prazos.

O Sr. Sisto resposta que se trata dunha cuestión que estudaran con calma. Explica que
despois de asinar o contrato existiu un proceso de modificación que tivo parada a obra
durante un tempo, porque a Deputación tamén se retrasou na aprobación. Di o Sr.
Sisto que máis alá de aspectos xurídicos, hai que valorar se a empresa puido ter
seguido coa obra nese momento ou non.

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 (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 1
grupo mixto), acorda:
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Primeiro.- Aprobar a certificación de obra nº 11 e derradeira, presentada por
MANUEL RODRÍGUEZ LEMA, S.L., de data 30/10/2012, correspondente á obra
denominada “PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA. A RAMALLOSA.
TEO”, así como a factura número 272, serie FE12, de data 30/10/2012, por importe
de 22.907,84 €, procedendo ao pagamento da mesma.

Segundo.- Asumir o compromiso de incorporar a PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA
DE A RAMALLOSA, financiada a través do convenio de colaboración asinado
coa Deputación Provincial o 22/02/2011 (nº 7/2011), ao inventario municipal de
bens do Concello, unha vez que se dispoña do mesmo, facendo constar no
correspondente asento que o ben queda afectado á finalidade pública para a que
foi concedida a subvención, ao menos durante o prazo de cinco anos.

Terceiro.- Remitir á Deputación provincial a documentación xustificativa da
execución da obra, de acordo co establecido na cláusula VI do citado convenio
de colaboración.

Cuarto.- Dar conta do presente acordo á intervención e á tesourería municipais
aos efectos oportunos.

2.- Moción de Ignacio Iglesias Villar sobre transferencia do creto polo importe das
pagas extras do alcalde e dos concelleiros retribuídos con dedicación exclusiva á
partida destinada a emerxencia sociais.

O Sr. alcalde explica que a urxencia da moción está relacionada coa necesidade de
facer a modificación, antes de final de ano, para poder utilizar os fondos
correspondentes á paga extra do grupo de goberno, á que renunciaron no seu día, para
gastos de emerxencia social.

Sometida a urxencia votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos
presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 1 grupo mixto-IN- 41 -

TEO) e co quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros,
acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción relativa á
transferencia do creto polo importe das pagas extras do alcalde e dos
concelleiros retribuídos con dedicación exclusiva á partida destinada a
emerxencias sociais.

O Sr. alcalde da conta da moción, que se recolle a continuación, e cede a palabra ao
concelleiro de servizos sociais, D. Ignacio Iglesias Villar.
“MOCIÓN DE URXENCIA
Transferencia do creto polo importe das pagas extras do Alcalde e dos
concelleiros retribuídos con dedicación exclusiva á partida destinada á
emerxencias sociais.
Aínda manifestando a nosa oposición á medida gobernamental que obriga á
eliminación da paga extra de Nadal dos traballadores e traballadoras municipais, e
manifestada xa a nosa intención de asumir solidariamente a mesma medida, é
necesario decidir un destino para ese creto que se xera.
Tomando en consideración as dificultades que están a vivir numerosos veciños/as de
Teo, consideramos adecuado que o creto xerado pola renuncia á cobrar a paga extra
de nadal dos concelleiros do grupo de goberno con dedicación exclusiva e do alcalde
da corporación, sexa incorporado á partida destinada ás emerxencias sociais do
departamento de servizos sociais.
Con esta transferencia aumentase o creto dispoñible para facer fronte as necesidades
sociais urxentes polo que repercutirá na mellora da calidade de vida da poboación
teense.
A concreción das necesidades a cubrir por esta partida farase de xeito normalizado por
parte das traballadoras sociais municipais.

Consecuentemente, PROPOMOS ao Pleno que o creto xerado pola renuncia a cobrar
a paga extra de nadal do Alcalde Martiño Noriega e dos concelleiros con dedicación
exclusiva Rafael Sisto, Xurxo Francos e Ignacio Iglesias, sexa destinada á partida de
emerxencias sociais.
Ignacio Iglesias villar
Concellería de Benestar Social, Igualdade e Participación Veciñal
Concello de Teo”
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O Sr. Iglesias explica que como saben todos os concelleiros, o equipo de goberno
decidiu rexeitar a posibilidade de cobrar a extra de nadal, tendo en conta a situación do
resto dos traballadores municipais que non poden cobrala. Salienta que este crédito, a
diferenza do correspondente á paga extra dos traballadores, non está bloqueado, e
para darlle o uso proposto hai que facer unha transferencia do capítulo 1 ao capítulo 4,
que precisa dun acordo plenario. Explica o Sr. Iglesias que a transferencia ten que
facerse agora por urxencia porque xa estamos nun momento de execución do
orzamento preto a que remate o ano. Di o Sr. Iglesias que dende o equipo de goberno
creen que é unha forma positiva de destinar o crédito e mellorar a calidade de vida de
moita xente.

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó,
amosa a súa conformidade coa moción, aínda que di que hai que corrixir a moción no
sentido de que son 3 concelleiros e non 2 como se recolle na moción.

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que con esta moción pódese
concluír que o Sr. alcalde non vai a pagar a extra aos traballadores do concello.

O Sr. alcalde resposta que iso non é o que trata a moción.

O Sr. Fernández salienta que está de acordo coa moción pero que hai que ter en conta
a orixe desta decisión. Refírese ao Decreto do Sr. Rajoy sinalando que, entre outras
cousas, suprime a paga extra dos traballadores públicos. Salienta o Sr. Fernádnez que
se trata dunha decisión unilateral do goberno central, que foi abordada de diferente
forma polos distintos concellos e comunidades autónomas, como Navarra e
Extremadura. Remata o Sr. Fernández reiterando que dende o BNG están de acordo
co destino das pagas extras dos concelleiros, pero queren manifestar que lamentan
que o persoal do concello se quede sen extra.

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, quen di que dende o seu grupo están
de acordo coa moción e queren felicitar ao equipo de goberno por esta moción. O Sr.
Pallas sinala que lle gustaría dicirlle ao Sr. Fernández que o PP gañou por maioría
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absoluta, que el pide un referendo e que en Galicia xa o houbo, obténdose 41
deputados polo PP. Sinala o Sr. Pallas que, tratándose dos desafiuzamentos, o PP
está en negociacións con UPYD, que ten 5 deputados, fronte aos 2 do BNG, e di que
algo representarán.

O Sr. alcalde explica que se trata dunha medida concreta, engadindo que a renuncia xa
se fixo no seu momento, e que agora se trata de acordar o destino dos cartos,
engadindo que non vai entrar noutros temas. Lembra o Sr. alcalde que se fixo unha
proposta aos grupos para que buscaran fórmulas para pagar a extra aos traballadores
do concello. Polas circunstancias do concello, non dispón de prazas sen ocupar que se
puideran utilizar para este fin, e non ten bolsa para produtividade que puidera xustificar
a medida, polo que se segue sen encontrar unha solución técnica para pagar as extras.
Remata o Sr. alcalde sinalando que dende o equipo de goberno seguen abertos á
aportación de solucións que permitan poñer luz neste tema.

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di
que non ten nada que engadir.

O Sr. Fernández dille ao Sr. Pallas que el segue pedindo un referendo, e que iso é moi
lexítimo xa que, mentres sexa de forma pacífica, pode pedir o que queira. Pídelle ao Sr.
Vázquez Pallas que lle diga o mesmo ao presidente de Extremadura e de Navarra, que
están ao servizo da súa administración, xa que aínda que logo fala o Sr. Rajoy de
recurso inconstitucional, eles o van facer. O Sr. Fernández dille ao Sr. alcalde que no
mes de xullo, despois do Decreto de Rajoy, renunciando ás pagas extras dos
concelleiros, xa deixaron claro que non ían a facer nada coas pagas extras dos
traballadores.

O Sr. Vázquez Pallas dille ao Sr. Fernández que o presidente de Extremadura fará o
que lle de a gana, como tamén en Galicia faran o que lles de a gana. Di o Sr. Vázquez
Pallas que, segundo o Sr. Fernández, sempre é todo culpa do PP. Remata sinalando
que o Sr. Fernández pedía un referendo, houbo un referendo en Galicia, e xa se viron
os resultados, polo que nalgún momento haberá que facer autocrítica.
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por
unanimidade dos presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 1
grupo mixto), acorda que o creto xerado pola renuncia a cobrar a paga extra de
nadal do Alcalde Martiño Noriega e dos concelleiros con dedicación exclusiva
Rafael Sisto, Xurxo Francos e Ignacio Iglesias, sexa destinada á partida de
emerxencias sociais.
En consecuencia, apróbase inicialmente o expediente de modificación de
créditos 11/12, por transferencia de créditos 6/2012,

entre distintas áreas de

gasto, que afectan ás seguintes partidas:

AREA DE GASTO 9
PARTIDA A

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

DISMINUÍR
2012 912/100.00

Órganos de goberno, retribucións

10.946,49€

AREA DE GASTO 2
PARTIDA A

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

INCREMENTAR
2012 230/480.03

Adm.

Xeral

SS,

transferencias.

10.946,49€

Emexencias sociais

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 di que, xa que hai tanto consenso, so vai a pedir que se retiren os
carteis que hai dende Seixos a Cornide, de cando foron as eleccións.
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Intervén o Sr. alcalde para dar as grazas aos grupos municipais pola actitude
construtiva amosada diante da problemática común do concello.

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

1. Intervén a Sra. Diéguez para pedir que se repare a marquesiña de Ribas, situada ao
lado do campo da festa, que está sen cristal.

2. O Sr. Fernández pide que se poña un punto de luz xunto a casa común de Os Tilos,
porque de noite non se ve nada.

3. O Sr. Fernández di que na rotonda que hai baixando de Montouto, onde se colle
para Augas Mansas, hai unha fochanca, que cree que é por culpa de AQUAGEST e
que está moi mal.

4. Di o Sr. Fernández, en relación coa sinalización do cemiterio, que este non está
indicado, que supón que xa está previsto, pero que no entorno habería que sinalizalo.

5. Pregunta o Sr. Fernández por un baseamento de formigón que hai en Lamas, no
cruce onde se vai para Santiago, que supón que se fixo para instalar algunha sinal, e
leva tempo así sen rematar.

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

1. O Sr Guerra pregunta polas bandeiras.

Respóndelle o Sr. alcalde que están en trámite.

2. Pregunta o Sr, Guerra pola varandilla de Ponte do secal.
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O Sr. Sisto resposta que xa se fixo a reclamación e que está orzamentado, engadindo
que cree que na próxima semana quedará listo.

3.- Pregunta o Sr. Guerra pola fonte de Guldrís, sinalando que está destrozada.

4. Pregunta o Sr. Guerra polo alcantarillado de Agromaior, engadindo que está posto o
tubo.

Respóndelle o concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestruturas, Sr. Sisto, que está
posto todo o saneamento, que queda pendente de que Fenosa dé o servizo eléctrico,
que inicialmente no proxecto non estaba a acometida, e calcula que nos próximos días
xa se conte coa valoración e logo solo hai que facer o tendido.

4. O Sr. Guerra di que diante do Viñedo hai dúas farolas que están mal dende fai
tempo.

5. Finalmente o Sr. Guerra di que en Cacheiras diante do bar Manolo non está sinalado
o paso de peóns.

Contéstalle o Sr. alcalde que o tema das farolas de diante do Viñedo, é por culpa dun
accidente e xa está dado o parte á empresa de seguros.

6. A Sra. Leborán di que na fonte de Feros, no acceso, había unha varanda que está
estragada e que é preciso arranxala.

7. Di a Sra. Leboran que se aleda da iniciativa dos concelleiros do goberno municipal
sobre a paga extra, e pide que de xeito individual, anónimo e voluntario, o importe das
asistencias da sesión do día de hoxe correspondentes ao resto dos concelleiros, se
engadan a esa transferencia de crédito.

8. A Sra. Souto pide que se poñan dous puntos de luz en Cabovila, nun tramo que está
sen iluminación.
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9. Pide a Sra. Souto que non se esquezan da execución das mocións de Cabovila e
Vilar de Calo.

10. A Sra. Rey interésase polo paso de peóns de Rapeiro, que se tratou no pleno de
outubro, e pregunta se xa se fixo algunha xestión e tamén pregunta polo paso de peóns
de Veiga da Brea.
Respóndelle o concelleiro de servizos básicos, Sr. Francos, que está previsto pintalos
para o próximo exercicio.

Intervén o Sr. Sisto para aclarar que o paso de peóns de Rapeiro correspóndelle á
Deputación.

11. Pregunta a Sra. Rey por unha instancia que presentou unha veciña de Regoufe
sobre a instalación dun punto de luz nunha pista que non ten saída e remata nunha
zona oscura.

Respóndelle o Sr. Francos que xa está avisada a empresa para instalar ese punto de
luz.

Sendo as vinte e dúas horas e vinte e cinco minutos abandona a sesión a concelleira
do BNG, Sra. Diéguez.

12. O Sr Vázquez Pallas di que volta a preguntar polos problemas do saneamento na
Torre, engadindo que haberá que buscar unha solución para os veciños.

13. Di o Sr. Pallas que no lugar de a Pedreira hai un problema co saneamento, que
está mais alto que a casa de Pardal Pazos, e os camións de Iglesias Mera romperon o
camiño. Salienta o concelleiro do PP que teñen un escrito presentado e pide que se
atenda.

Respóndelle o Sr. Sisto que os veciños teñen que ter en conta que cando os
saneamentos quedan máis baixos que as saídas das casas, teñen que meter bombeo
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na fosa séptica. Di que no lugar de A Torre, o problema é que para darlle saída ao
saneamento hai que pasar por terreos particulares, e xa se intentou, pero cando hai
problemas entre os veciños non é fácil solucionalos.

14. Di o Sr. Vázquez Pallas que a rúa Castiñeiro, en Os Tilos, está intransitable e os
rapaces non poden pasar por alí, e hai que darlle unha solución. Di que se hai que
denunciar a empresa que se denuncie, e se é preciso tamén, ao director das obras.

15. O Sr. Vázquez Pallas pregunta que pasa ca praza de Os Tilos, se a van pintar ou
non.

Respóndelle o Sr. Sito que, cando preguntou por este tema, no mes de marzo, díxolle
que se ía pintar, pero que lle quere aclarar que lle entendeu que preguntaba por unha
praza distinta, por iso lle dixo que xa se ía pintar, pero que o tema desta praza pola que
pregunta é distinto e non está en condicións de darlle unha data concreta.

Intervén o Sr. Francos par aclarar que, en relación á praza pola que pregunta o Sr.
Vázquez Pallas, xa se pediu un orzamento e vaise pintar no nadal.

16. O Sr. Vázquez Pallas, di que hai un problema na saída á N-550, na rotonda de
Francos, e aclara que xa se fixo unha solicitude a Fomento para reducir a velocidade,
se non é posible instalar unha rotonda, e quere que lle conste ao Sr. alcalde a petición.

O Sr. slcalde agradece a xestión e dille ao Sr. Pallas que xa se tratou este tema con
Fomento, para reclamar medidas de limitación da velocidade e instalación de rotonda e
que quedaron en dar unha resposta para febreiro.

Intervén o concelleiro do grupo Mixto, Sr. Parajó para pedir unha redución de
velocidade en Cabovila e dille ao Sr Vázquez Pallas, que os camións que pasan a
Pedreira non son de Iglesias Mera, que son dunha empresa de Ames.
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E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas 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

ANEXO A

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN,
MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN,
DO SERVIZO DE PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO

Primeira.- OBXECTO E CUALIFICACIÓN DO CONTRATO.
O obxecto do presente Prego de cláusulas administrativas é regular o procedemento
de contratación da xestión indirecta do servizo de piscinas municipais do concello de
Teo. Categoría 26 do Anexo II da Lei de contratos do sector público Código CPV
92610000-0.
A explotación do servizo realizarase mediante a modalidade de concesión, pola que o
empresario xestionará o servizo ao seu propio risco e ventura, encargándose da
explotación, administración e mantemento da piscina municipal cuberta, sita na
Ramallosa, parroquia de Lucí, así como das piscinas descubertas de Luou e Os Tilos,
con suxeición as condicións establecidas no Prego de prescricións técnicas redactado
ao efecto
O contrato ten a cualificación de contrato administrativo de xestión de servizos públicos
de acordo co establecido no artigo 8 do Texto Refundido da Lei de contratos do sector
público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro (en diante
TRLCSP).

Segunda.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto, no que todo empresario
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interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación
dos termos do contrato cos licitadores, de acordo co establecido nos artigos 157 a 161
do TRLCSP.
A valoración das proposicións e a determinación da oferta máis vantaxosa farase
atendendo a varios criterios directamente relacionados co obxecto do contrato, de
acordo co establecido no artigo 150 do TRLCSP.

Terceira.- PERFIL DO CONTRATANTE.
Co obxecto de asegurar a transparencia e dar publicidade á contratación, de acordo co
establecido no artigo 142.4 do TRLCSP, e sen prexuízo do uso de outros medios de
publicidade, o concello de Teo conta co perfil do contratante ao que se terá acceso na
páxina web www.concellodeteo.com.

Cuarta.- RÉXIME ECONÓMICO DA CONCESIÓN.
O adxudicatario terá dereito á contraprestación económica que virá determinada polos
seguintes conceptos:
a) Importe das tarifas a satisfacer polos usuarios do servizo, de acordo coa
Ordenanza reguladora do prezo publico aprobada polo Concello.
b) Importe da subvención que deberá abonar o Concello, de acordo coa oferta
do adxudicatario.
O importe máximo da subvención a abonar polo Concello será de 50.000.-€ anuais, IVE
engadido, 41.322,31 €/ano, mais 8.677,69 €/ano de IVE.
O importe da subvención abonarase en doceavas partes, con cargo á partida
340/227.99 do orzamento municipal vixente, previa presentación da factura polo
concesionario por mes vencido, que deberá estar conformada polo/a responsable do
servizo.
De acordo co establecido no artigo 89.1 do TRLCSP, a revisión do prezo da subvención
establecida no contrato poderá ter lugar unha vez transcorrido o primeiro ano de
execución do contrato, sen que sexa necesario ter executado o 20% da prestación.
A revisión de prezos levarase a cabo mediante a aplicación do IPC interanual, e de
conformidade co establecido no artigo 90 do TRLCSP.
Serán por conta do concesionario tódolos gastos derivados da explotación do servizo
de acordo coas condicións establecidas neste Prego e no Prego de prescricións
técnicas.
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Quinta.- DURACIÓN DO CONTRATO.
A duración do contrato de xestión de servizo público das piscinas municipais do
concello de Teo será de oito anos, contados a partir da data de sinatura da acta de
comezo da prestación do servizo, que deberá producirse no prazo de un mes a contar
dende a sinatura do contrato.
O contrato poderá prorrogarse, sempre que as condicións permanezan inalterables, por
un período de 4 anos, sen que a duración total do contrato poida exceder de 12 anos.
A prorroga deberá solicitarse polo concesionario cunha antelación mínima de seis
meses antes do remate do contrato, e acordarse polo órgano de contratación de modo
expreso, sen que en ningún caso se produzan por consentimento tácito das partes.

Sexta.- CAPACIDADE DO CONTRATISTA.
Poderán presentar proposicións as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou
estranxeiras, con plena capacidade de obrar, que non estean comprendidas nalgunha
das circunstancias que enumera o artigo 60 do TRLCSP, sempre que acrediten a súa
solvencia económica, financeira e técnica ou profesional, de acordo co establecido
neste Prego.

Sétima.- PRESENTACION DE PROPOSICIÓNS E DOCUMENTACIÓN.
As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do
Concello de Teo, de 9 a 14 horas, dentro do prazo de vinte días hábiles contados a
partir do día seguinte ao da publicación do último anuncio de licitación no Boletín Oficial
da Provincia ou no perfil do contratante.
Así mesmo as proposicións poderán presentarse, por correo, por medios electrónicos,
informáticos ou telemáticos, en calquera dos lugares establecidos no artigo 38.4 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, neste caso o empresario deberá xustificar a data
de envío e anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante correo
electrónico, fax ou telegrama no mesmo día, consignándose o título completo do
obxecto do contrato e nome do licitador. En ningún caso serán admitidas as
proposicións que non se teñan recibido no Concello transcorridos dez días naturais
dende o remate do prazo de presentación.
Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición, nin poderá subscribir
ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo individualmente, tampouco
poderá figurar en máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á
non admisión de todas as propostas por el subscritas.
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A presentación dunha proposición supón a aceptación incondicional polo empresario
das cláusulas do presente Prego, do Prego de prescricións técnicas e do resto da
documentación incorporada ao expediente de contratación.
As proposicións presentaranse en tres sobres pechados, asinados polo licitador e con
indicación do domicilio a efectos de notificacións, nos que se fará constar a
denominación do sobre e a lenda «Proposición para tomar parte na contratación da
xestión do servizo público das piscinas municipais do concello de Teo, mediante
a modalidade de concesión». A denominación dos sobres é a seguinte:
— Sobre «A»: Documentación administrativa.
— Sobre «B»: Documentación técnica.
— Sobre «C»: Proposición económica.
Os documentos que se deben incluír en cada sobre deberán ser orixinais ou copias
verificadas, conforme á lexislación en vigor.
Dentro de cada sobre incluiranse os seguintes documentos:
• SOBRE «A» subtitulado “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”
Conterá a seguinte documentación:
a) Documentos que acrediten a personalidade xurídica do empresario.
a).1.- Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitúa.
a).2.- Persoas xurídicas: escritura de constitución, modificación no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil se este requisito fose esixible, ou estatutos ou acto
fundacional no que consten as normas polas que se regula a súa actividade inscritos
no correspondente rexistro oficial.
-Fotocopia compulsada da tarxeta de identificación fiscal.
a).3.- Empresarios comunitarios: a personalidade xurídica das empresas non
españolas que sexan membros da Unión Europea acreditarase mediante a inscrición
no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde estea establecida ou
mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que
se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de
aplicación.
a).4.- Empresarios non comunitarios: a personalidade das empresas estranxeiras
que non pertenzan a Unión Europea acreditarase mediante un informe da Misión
Diplomática Permanente de España no estado correspondente ou da oficina Consular
do ámbito territorial onde radique o domicilio da empresa.
b) Documentos que acrediten a representación.
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate dunha sociedade ou persoa
xurídica, presentará copia notarial do poder de representación, bastanteado pola
secretaría xeral do Concello.
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Se o licitador fose persoa xurídica, este poder deberá figurar inscrito no Rexistro
Mercantil, cando sexa esixible legalmente.
A persoa con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada do seu documento nacional de identidade.
c) Declaración responsable de non estar incurso nunha prohibición para
contratar.
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha
das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 60 do
TRLCSP, que se axustará ao seguinte modelo
D.................................................................... Con DNI ................................. e domicilio
en .......................................provincia de............................ rúa ......................................
nº................... en nome propio (ou en representación da empresa...............................,
CIF...................................., con domicilio en .............................................................)
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de xestión do servizo
das PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO, declara que nin a empresa nin
os seus administradores ou órganos de dirección están incursos en prohibicións de
contratar coa Administración establecidas no art. 60 e 146.1.c) do TRLCSP
Así mesmo declara que se está ao o corrente do cumprimento das obrigas tributarias e
coa Seguridade Social.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)
d) Acreditación da solvencia económica, financeira e técnica ou
profesional. A solvencia do empresario acreditarase:
d).1.- A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse
mediante a presentación de declaracións apropiadas de entidades financeiras ou
mediante xustificante da existencia dun seguro de indemnización por riscos
profesionais.
d).2.- A solvencia técnica ou profesional do empresario deberá apreciarse
tendo en conta os seus coñecementos técnicos, eficacia, experiencia e fiabilidade, o
que deberá acreditarse, tendo en conta o obxecto do contrato, polos seguintes medios:
a) Unha relación dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos tres
anos que inclúa importe, datas e o destinatario, público ou privado, dos mesmos. Os
servizos ou traballos efectuados acreditaranse mediante os correspondentes
certificados que serán expedidos de acordo co establecido no artigo 78.a) do TRLCSP.
b) Relación do persoal técnico ou das unidades técnicas participantes no
contrato, tanto as que estean integradas na empresa como as que non.
c) As titulacións académicas e profesionais do empresario e do persoal da
empresa e, en particular, do persoal responsable da execución do contrato.
e) Declaración de sometemento xurisdición española
As empresas estranxeiras presentarán declaración de someterse á Xurisdición dos
Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de
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modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao
foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitador.
f) Declaración de empresas vinculadas
Os licitadores deberán presentar relación de empresas vinculadas aos efectos do
establecido no artigo 86 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións
públicas.
g) Índice dos documento que integran o sobre.
• SOBRE «B» subtitulado: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”
Conterá a seguinte documentación:
a) Proxecto de explotación e xestión de acordo co establecido no Prego de
prescricións técnicas, que constará de:
- Proposta de explotación e xestión funcional do servizo.
- Proxecto deportivo das actividades a desenvolver.
b) Memoria de melloras de equipamento.
Deberá presentarse unha memoria describindo o equipamento complementario
ofertado, de acordo co anexo I do Prego de prescricións técnicas, debidamente
valorado.
c) Programa de mantemento e conservación das instalacións, indicando a
frecuencia, alcance e medios persoais e materiais a empregar na conservación,
mantemento e limpeza das instalacións.
• SOBRE «C» subtitulado: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”
Conterá a seguinte documentación:
a) Oferta económica.- Presentarase conforme ao seguinte modelo:
«D. _______________________________, con domicilio a efectos

de

notificacións en ______________________, r/ _______________________, n.º _____,
con DNI n.º ______________, en representación da entidade ___________________,
con CIF n.º ______________, e domicilio en __________________________, enterado
do expediente para a contratación da xestión do servizo público das piscinas
municipais do concello de Teo, mediante a modalidade de concesión, por
procedemento aberto, varios criterios de adxudicación, fago constar que coñezo os
Pregos que sirve de base ao contrato, que acepto integramente, e tomo parte na
licitación comprometéndome a levar a cabo o obxecto do contrato polo importe
seguinte:
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Subvención a abonar polo Concello _________________________ € anuais, IVE
excluído, (en letra ___________________________) mais __________________ €
anuais, correspondentes ao imposto sobre o valor engadido.
En ________________, a _____ de ______________ de 20____.
Sinatura do licitador
Asdo. _________________».

b) Estudio económico.- Incluirase como documento separado o estudio
económico suficientemente detallado, no que xustifique a oferta realizada, se analicen
por separado os gastos e ingresos previstos durante a vixencia do contrato, incluíndo o
detalle das inversións previstas e o plan de amortización e fundamentando o canon
solicitado ao Concello. Así mesmo conterá a previsión da evolución dos ingresos e
gastos para cada un dos anos de vixencia do contrato e das posibles prórrogas.
c) Incremento do horario de apertura da piscina cuberta de A Ramallosa.Oferta do licitador sobre o incremento do horario mínimo de apertura establecido no
Prego de prescricións técnicas que rexen a contratación.

Oitava.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta máis vantaxosa
atenderase os seguintes criterios de adxudicación:
1.- Proposta económica: valorarase de 0 a 60 puntos, que se asignarán da seguinte
forma:
Ao licitador que solicite a subvención mais baixa, outorgaránselle 60 puntos, e
ao resto das ofertas outorgaráselle a puntuación que lle corresponda de acordo
coa seguinte formula:
Puntuación n = 60 x baixa sobre a subvención ofertada por n /maior baixa
ofertada sobre a subvención.
2.- Proxecto de explotación e xestión: valorarase de 0 a 40 puntos, que se
distribuirán da seguinte forma:
a) Proxecto de explotación e xestión: a puntuación máxima neste apartado
será de 30 puntos, que se asignarán:



15 puntos para a valoración do proxecto de xestión funcional, que
conterá as características de funcionamento do servizo e control de
calidade.
15 puntos para a valoración do proxecto deportivo proposto de
acordo co Prego de prescricións técnicas.
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b) Programa de mantemento e conservación das instalacións: a puntuación
máxima neste apartado será de 10 puntos.
3.- Melloras de equipamento ofertado, a puntuación máxima neste apartado será de
15 puntos que se asignarán outorgando 0,10 puntos por cada 1.000 € de investimento
en equipamento ofertado a maiores do mínimo esixido no Prego de prescricións
técnicas.
O equipamento ofertado como melloras deberá estar directamente relacionado co
obxecto do contrato redundando no seu beneficio, describirase nunha memoria que
deberá estar valorada.
4.- Incremento do horario de apertura: valorarase de 0 a 15 puntos, valorarase o
incremento do horario mínimo de apertura establecido no Pregos de prescricións
técnicas par a piscina cuberta da Ramallosa, distribuíndose da seguinte forma:
a) Incremento do horario xeral de apertura: a puntuación máxima neste
apartado será de 10 puntos, que se asignarán outorgando 1 punto por cada
hora semanal de incremento do horario xeral de apertura da piscina establecido
no Prego de prescricións técnicas.
b) Incremento do horario de verán: a puntuación máxima neste apartado será
de 5 puntos, que se asignarán outorgando 0,25 puntos por cada hora semanal
de incremento de apertura da piscina, no horario de verán, establecido no Prego
de prescricións técnicas.

Novena.- MESA DE CONTRATACIÓN.
A mesa de contratación, de acordo co establecido no punto 10 da Disposición Adicional
Segunda do TRLCSP, en relación co establecido no artigo 21 do RD 817/2009, estará
constituída polos seguintes membros:
Presidente: O Alcalde, ou concelleiro/a que o substitúa.
Vogais
—
—
—
—
—
—

A secretaria Xeral do Concello.
A interventora do Concello.
Un/ha concelleiro/a do equipo de goberno designado/a polo Alcalde.
Un/ha concelleiro/a designado polo grupo mixto.
A técnica de deportes do Concello.
O arquitecto municipal.

Secretario/a: Un/ha funcionario/a do Concello designado/a polo alcalde.
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/a concelleiro/a do grupo de goberno
designado polo alcalde por outro/a concelleiro/a designado polo alclade, o/a
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concelleiro/a designado polo grupo mixto, por outro concelleiro designado polo mesmo
grupo municipal, a técnica municipal de deportes polo operario de mantemento de
instalacións deportivas do Concello e o arquitecto municipal polo arquitecto técnico
municipal.
O/a secretario/a da mesa será substituído/a por outro/a funcionario/a do Concello
designado polo alcalde.
A mesa poderá solicitar os informes técnicos que estime necesarios para a valoración
das proposicións.
Décima.- APERTURA E CLASIFICACIÓN DE PROPOSICIÓNS.
Unha vez rematado o prazo de presentación de proposicións a mesa de contratación
procederá á cualificación da documentación administrativa contida nos sobres «A» de
acordo co establecido no artigo 160 do TRLCSP e 22 do RD 817/09, de 8 de maio.
Se a mesa de contratación observase defectos ou omisións emendables na
documentación presentada polos licitadores concederá un prazo non superior a tres
días para que os licitadores corrixan os defectos ou omisións. Se na documentación
presentada por algún licitador se observan defectos substanciais ou deficiencias non
emendables, non será admitida á licitación, quedando excluído do procedemento.
Posteriormente, a mesa, procederá á apertura dos sobres «B», das proposicións
admitidas á licitación, e valorará a documentación relativa aos criterios que dependen
dun xuízo de valor, podendo a mesa solicitar cantos informes técnicos considere
precisos para a súa valoración de acordo cos criterios establecidos no Prego.
Recibidos os informes solicitados, e unha vez valorada a documentación contida nos
sobres B, a mesa procederá á apertura dos sobres «C», e tras proceder a súa
valoración, de acordo cos criterios establecidos no Prego, clasificará por orde
decrecente as proposicións admitidas á licitación, elevando a proposta ao órgano de
contratación.
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dous ou máis empresas empaten
na maior puntuación terá preferencia aquela empresa que teña maior número de
traballadores discapacitados (non inferior ao 2%) de conformidade co establecido na
disposición adicional 4ª do TRLCSP.
O órgano de contratación, unha vez clasificadas as proposicións por orde decrecente
requirirá ao licitador que presentase a oferta economicamente máis vantaxosa para
que, dentro do prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que
recibise o requirimento, presente a documentación xustificativa de estar ao corrente no
cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, ou que autorice ao
órgano de contratación para obter de forma directa esta acreditación, e de ter
constituída a garantía definitiva que sexa procedente.
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Así mesmo o licitador deberá comprometerse a adscribir á execución do contrato os
medios persoais e materiais que ofrecese adscribir á execución do contrato.

Décimo primeira.- OFERTAS ANORMAIS OU DESPROPORCIONADAS.
Cando o órgano de contratación entenda que a proposición non se poida cumprir como
consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais, notificará esta circunstancia
aos licitadores que as presentaran para que, dentro do prazo de cinco días, xustifiquen
as ofertas realizadas, de acordo co establecido no artigo 152.3 do TRLCSP.
O carácter anormal ou desproporcionado das ofertas valorarase en función dos
seguintes parámetros:
_ Número de ofertas: 1. A oferta considerarase temeraria se a subvención solicitada é
inferior ao prezo de licitación en máis dun 16,67%, o que equivale a dicir que a súa
baixa porcentual é superior a 16,67
_ Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se é inferior á outra en máis
dun 13,33%.
_ Número de ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores á media
aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% de dita media. Sen embargo,
excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á
media de todas en máis dun 6,67% da mesma. En calquera caso, consideraranse
temerarias tódalas ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67.
_ Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse temerarias aquelas ofertas que sexan
inferiores á media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% de dita media. Non
obstante, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun
6,67% da mesma, calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no
suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a
nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.
A xustificación realizada polos licitadores remitirase aos servizos técnicos a fin de que
emitan o correspondente informe.
Se o órgano de contratación, á vista da xustificación efectuada polo licitador, e do
informe dos servizos técnicos, considera que a oferta non pode ser cumprida deberá
excluíla da clasificación, acordando a adxudicación en favor da seguinte oferta
clasificada.
Décimo segunda.- GARANTÍA DEFINITIVA.
O licitador que presentara a oferta economicamente mais vantaxosa deberá constituír,
antes da adxudicación do contrato, a garantía definitiva por importe do 5% do importe
de adxudicación correspondente á duración total do contrato, excluído o IVE.
Así mesmo deberá constituírse unha garantía equivalente ao 5% do importe do
investimento de gastos de primeiro establecemento, equipamento mínimo mais
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melloras ofertadas polo licitador, IVE excluído.
As garantías, que poderán constituírse por calquera das formas previstas no artigo 96
do TRLCSP, e que responderán dos conceptos incluídos no artigo 100, non serán
devoltas nin canceladas ata que se produza o vencemento do prazo de duración do
contrato e produza a reversión do servizo.
Décimo terceira.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO.
A adxudicación do contrato realizarase polo o órgano de contratación dentro dos cinco
días hábiles seguintes á recepción da documentación presentada polo licitador que
realizou a oferta mais vantaxosa, non podendo declarar deserta a licitación se existe
algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran
no Prego.
A adxudicación deberá ser motivada e notificarase aos candidatos, publicándoa
simultaneamente no perfil do contratante. A notificación deberá conter a información
necesaria que permita aos licitadores interpor os recursos pertinentes.
Décimo cuarta.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
A formalización do contrato en documento administrativo efectuarase dentro dos quince
días hábiles seguintes a aquel no que se reciba a notificación da adxudicación,
constituíndo dito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público.
Se o contratista solicitase elevar o contrato a escritura pública, os gastos que ocasione
serán pola súa conta.
Unha vez formalizado o contrato, e dentro do prazo de 1 mes, deberá procederse ao
inicio da actividade, para o que se procederá a sinatura da correspondente acta, que
será asignada polo adxudicatario e polo responsable do contrato nomeado pola
administración.
Décimo quinta.- RESPONSABILIDADE DO ADXUDICATARIO E EXECUCIÓN DO
CONTRATO
O adxudicatario queda obrigado a prestar o servizo con estrita subxección ós Pregos
de cláusulas administrativas e prescricións técnicas, exercendo pola súa conta a
actividade obxecto do contrato, para o que deberá contratar co persoal preciso,
asumindo as obrigas sociais e laborais pertinentes, sen que en ningún caso se
estableza relación algunha entre o persoal contratado polo adxudicatario e o Concello.
O Concello velará pola boa marcha do servizo para o que poderá solicitar ó contratista
canta información e documentos sexan necesarios para comprobar o cumprimento das
obrigacións sinaladas nos Pregos e na oferta presentada polo contratista, conservando
os poderes de policía necesarios para asegurar a boa marcha do servizo, a estes
efectos a administración designará un responsable do contrato.
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Se o Concello observa deficiencias na prestación do servizo, de oficio ou por denuncia,
poñerao en coñecemento do contratista por escrito para que adopte as medidas
correctoras correspondentes, sen prexuízo da imposición das sancións que procedan.
Décimo sexta.- OBRIGAS E DEREITOS DO CONCESIONARIO.
a) Obrigas do concesionario.
Ademais das obrigacións xerais derivadas do réxime xurídico do presente contrato,
de acordo co disposto no artigo 280 do TRLCSP, e das establecidas no Prego de
prescricións técnicas, son obrigacións específicas do contratista as seguintes:
1. Cumprir as disposicións vixentes en materia laboral, de seguridade social e
de prevención de riscos laborais, cumprimento do que será responsable en
exclusividade o concesionario, sen que o Concello teña responsabilidade
algunha polo incumprimento de ditas obrigas.
2. Obter as licenzas e autorización necesarias para a xestión do servizo.
3. Abonar os gastos de impostos e anuncios de licitación e adxudicación ata o
límite máximo de 1.000.- €, así como calquera outros que resulten de
aplicación, segundo as disposicións vixentes na forma e contía que estas
sinalen.
4. Dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios persoais ou materiais
suficientes para o seu cumprimento de acordo cos Pregos de prescricións
técnicas e coa oferta do adxudicatario, esta obrigación considérase esencial.
(Artigo 64.2 do TRLCSP).
5. Cumprir os requisitos previstos no artigo 227 e 228 en relación co 289 do
TRLCSP para os supostos de subcontratación.
6. Informar ao Concello de calquera incidencia que poida afectar á normal
prestación do servizo
7. Contratar unha póliza de seguros para cubrir a responsabilidade patronal,
civil e patrimonial por importe igual ou superior a 800.000,- €, para resarcir
dos danos e prexuízos causados a terceiros por dolo ou neglixencia como
consecuencia da execución do contrato, debendo depositar no Concello unha
copia da mesma así como o xustificante do pago das primas
correspondentes
8. Informar ao Concello, por escrito e con periodicidade mensual, do número de
abonados e usuarios.
9. Presentar no Concello, con periodicidade mensual, a conta de recadación
das tarifas abonadas polos usuarios.
10. Conservar as instalacións en perfecto estado de funcionamento, ornato e
limpeza o longo de toda a duración do contrato.
11. Non utilizar as instalación para fins que non sexan os propios do
cumprimento do contrato de acordo co Prego de prescricións técnicas.
12. Consultar co Concello a instalación de carteis, anuncios e calquera outro
medio de difusión, dentro das instalacións, sempre que non estea
directamente relacionado coa prestación do servizo.
13. Velar pola correcta utilización das instalacións por parte dos usuarios,
facilitándolle ao Concello as labores de control e inspección das mesmas.
14. Respectar as normas de hixiene, seguridade e salubridade establecidas na
normativa aplicable ás piscinas de uso público.
- 61 -

15. Poñer a disposición do Concello a totalidade das instalacións, bens e
servizos afectados ao servizo, unha vez extinguido o contrato, en perfectas
condicións de uso.
b) Dereitos do concesionario.
O concesionario terá dereito a:
a. Dispoñer das instalacións necesaria para a prestación do servizo, de acordo
co establecido no Prego de prescricións técnicas.
b. Percibir a retribución económica prevista no Prego pola xestión e explotación
do servizo.
c. Obter a adecuada compensación económica para manter o equilibrio
económico da concesión, no suposto de modificacións do servizo impostas
pola Corporación de acordo co establecido no artigo 282 do TRLCSP.
d. Obter do Concello a información e medios auxiliares adecuados para exercer
os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas do contrato.
Se o Concello non fixera efectiva a contraprestación económica ou non entregase os
medios a que se obrigou no contrato dentro dos prazos previstos no mesmo e non
procedese a resolución do contrato, o contratista terá dereito ao interese de demora
das cantidades ou valores económicos que aqueles signifiquen, sendo de aplicación os
artigos 216 e 217 do TRLCSP.
Décimo sétima.- DEREITOS E PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN.
O Concello ostenta a facultade de interpretar o contrato, resolver as dúbidas que ofreza
o seu cumprimento, podendo modificalo por razón de interese público e acordar a súa
resolución se o estima necesario, tal como establece o artigo 210 do TRLCSP, sendo
de aplicación os artigos 282 e seguintes do mesmo, así como proceder á súa
resolución nos casos e de acordo co establecido no presente Prego.
O Concello terá dereito a vixiar o cumprimento das obrigas derivadas do contrato, para
o que poderá inspeccionar as instalacións e documentación relacionada co obxecto do
contrato, dentro das funcións de policía do uso e xestión do servizo público. A estes
efectos deberá nomear un responsable para supervisar a execución do contrato e
adoptar as decisións necesaria para asegurar a correcta prestación do servizo.
O Concello poderá acordar o rescate da concesión ou a supresión do servizo, por
razóns de interese público de acordo co establecido no TRLCSP.
Décimo oitava.- OBRIGAS DA ADMINISTRACIÓN.
Serán obrigacións do Concello, ademais das que se deriven da aplicación do presente
Prego as seguintes:
1. Restablecer o equilibrio económico-financeiro da concesión de acordo co
previsto no artigo 282 do TRLCS.
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2. Indemnizar ao concesionario polos danos e prexuízos que lle ocasione o
rescate por parte do Concello ou a supresión do servizo, por motivos de interese
publico.
3. Concederlle ao adxudicatario os permisos e autorizacións municipais
necesarias para a xestión do servizo.
Décimo novena.- MODIFICACIÓN DO CONTRATO RESTABLECEMENTO DO
EQUILIBRIO ECONÓMICO.
Tal como establece o artigo 282 do TRLCSP a Administración poderá modificar por
razóns de interese público, e se concorren as circunstancias previstas no título V do
Libro I do citado TRLCSP, as características do servizo contratado e as tarifas que han
de ser abonadas polos usuarios.
Cando as modificacións afecten ao réxime financeiro do contrato, a Administración
deberá compensar ao contratista de xeito que se manteña o equilibrio económico do
contrato. Non procederá tal compensación, no caso de que os acordos que dite a
Administración respecto ao desenvolvemento do servizo carezan de transcendencia
económica.
A Administración deberá restablecer o equilibrio económico do contrato, en beneficio de
calquera das partes, nos seguintes supostos:
a) Cando a Administración modifique, por razóns de interese público, e de
acordo co establecido no título V do libro I, as características do servizo
contratado.
b) Cando actuacións da Administración determinaran de forma directa a ruptura
substancial da economía do contrato.
c) Cando causas de forza maior determinaran de forma directa a ruptura
substancial da economía do contrato, entendéndose por «forza maior» o
disposto no artigo 231 do TRLCSP.
O restablecemento do equilibrio económico do contrato realizarase mediante medidas
que poderán consistir nas modificacións das tarifas a abonar polos usuarios, a redución
do prazo do contrato, e en xeral, en calquera modificación das cláusulas de contido
económico do contrato.
Para os casos de forza maior e de actuacións da administración que determinen de
forma directa a ruptura substancial da economía do contrato, poderá prorrogarse o
prazo do contrato por un período que non exceda dun 10 por cento da súa duración
inicial, respectando os límites máximos de duración previstos legalmente.
As modificacións do contrato deberán formalizarse conforme ao disposto no artigo 156
do TRLCSP.
Vixésima. REVERSIÓN.
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Cando finalice o prazo contractual, o servizo reverterá ó Concello, debendo o
contratista entregar as obras e instalacións adscritas á concesión, en bo estado de
conservación e funcionamento.
Durante o período de seis meses anteriores á data de finalización da concesión o
Concello adoptará as disposicións encamiñadas a que a entrega dos bens se realice
nas condicións convidas.

Vixésimo primeira.- INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E PENALIDADES.
O incumprimento das obrigas derivadas do contrato por parte do concesionario dará
orixe a imposición de penalidades, sen prexuízo da obriga de resarcir á administración
polos danos que se puideran ocasionar.
Os incumprimentos do concesionario á efectos de imposición de penalidades
clasificaranse en leves, graves e moi graves:
•

Serán considerados Incumprimentos leves:
a) Descoido ou mera neglixencia no cumprimento das obrigas contractuais
que non leven consigo prexuízos apreciables na prestación dos servizos.
b) A incorrección dos profesionais da empresa adxudicataria co persoal do
Concello relacionado coa prestación do servizo.
c) Retraso inxustificado de menos de 30 minutos no cumprimento do horario.
d) Omisión do deber de comunica-las incidencias e anomalías non
imputables ó concesionario que sexan detectadas.
e) Falta de respecto aos usuarios por parte do persoal encargado do servizo.

•

Incumprimentos graves:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Desobediencia ás ordes do persoal competente do Concello.
Falta de rendemento que afecte á calidade do servizo cara o usuario.
Retraso inxustificado de máis de 30 minutos no cumprimento do horario.
Neglixencia no mantemento e control da instalación con especial
incidencia no tratamento, temperatura, e calidade da auga.
A ausencia inxustificada do persoal encargado do servizo de salvamento
e socorrismo,
do lugar axeitado para a perfecta e permanente
visualización de tódolos usuarios da piscina.
As accións ou omisións que alteren a prestación do servizo ou que
produzan danos á instalación ou equipamentos.
A falta de sinais ou dispositivos de protección complementarios que
supoñan riscos de accidentes.
A deficiente prestación dos servizos, segundo informe dos servizos
técnicos do Concello.
Non acudir ás reunións de seguimento do contrato cando sexa
convocado.
A admisión ó uso das instalacións ou servizos a persoas que non
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dispoñan do abono ou entrada correspondente.
k) A interrupción do servizo por período superior a cinco horas, salvo que
concorran circunstancias de forza maior comunicadas coa debida
antelación, ou en caso de folga legal.
l) Realizar nas instalacións actividades distintas ó obxecto do contrato sen
contar co permiso expreso do órgano competente do Concello.
m) A reincidencia na comisión de faltas leves.
•

Constitúen incumprimentos moi graves.
a) Ceder ou traspasa-los servizos obxecto de contratación baixo calquera
modalidade ou título sen a autorización expresa e previa do órgano de
contratación.
b) Incumprimentos da normativa sanitaria con transcendencia directa para a
saúde pública
c) Obstaculizar a fiscalización por parte do persoal municipal.
d) Realizar nas instalacións actividades distintas ó obxecto do contrato sen
contar co permiso expreso do órgano competente do Concello, causando
desperfectos na instalación ou deterioro evidente da calidade do servizo
contratado.
e) Incumprir as normas laborais ou convenio colectivo do persoal adscrito ao
servizo.
f) Impago de cotas á Seguridade Social do persoal empregado.
g) Incumprir as normas de seguridade e saúde ou sanitarias que sexan de
aplicación á actividade obxecto de concesión.
h) Coaccións ou ofensas dirixidas ós usuarios dos servizos polo persoal
encargado dos servizos.
i) A manifesta incapacidade ou neglixencia técnica do persoal encargado
dos servizos de mantemento e socorrismo.
j) A esixencia de percepcións económicas dos usuarios non debidamente
autorizadas.
k) O impago das pólizas de todo risco e responsabilidade civil, ou a
resolución das pólizas sen permiso do Concello.
l) A reincidencia na comisión de faltas graves.

Os incumprimentos do concesionario serán sancionados:
•
•
•

Os incumprimentos leves, con multa de ata 300,00 €.
As faltas graves, con multa de 300,00 € a 1.500,00 €.
As faltas moi graves, con multas de 1.500,00 € e 5.000,00 €, ou coa resolución
do contrato.

En caso de resolución do contrato por esta causa, o adxudicatario perderá o dereito a
seguir percibindo contraprestación económica ningunha, coa conseguinte perda da
fianza constituída.
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Se do incumprimento por parte do contratista se derivara perturbación grave no servizo,
non reparable por outros medios, e a Administración non decidise a resolución do
contrato, poderá acordar a intervención do mesmo ata que aquela desapareza.
As penalidades impoñeranse por acordo do órgano de contratación, adoptado a
proposta do responsable do contrato que se designe, e previa instrución de expediente
contraditorio no que se dará audiencia ao concesionario.
As penalidades acordadas serán inmediatamente executivas, e faranse efectivas
mediante dedución das cantidades que, en concepto de pago total ou parcial, deban
abonarse ao contratista ou sobre a garantía cando non poidan deducirse do pago.

Vixésimo segunda.- EXTINCIÓN DO CONTRATO.
O contrato extinguirase por cumprimento do ou por resolución.
A extinción por cumprimento prodúcese cando transcorra o prazo establecido, incluídas
as prórrogas que, no seu caso, se acorden.
A resolución do contrato terá lugar nos supostos fixados no artigo 286, e cos efectos
previstos no artigo 288 do TRLCSP.
No suposto de resolución anticipada por mutuo acordo ou por incumprimento das
obrigas polo concesionario o Concello non abonará as obras e instalacións realizadas
polo concesionario que deban pasar a propiedade do Concello.
Cando o contrato se resolva por culpa do contratista, incautarase a garantía definitiva,
sen prexuízo da indemnización polos danos e prexuízos orixinados á Administración,
no que excedan do importe da garantía.

Vixésimo terceira. SUBCONTRATACIÓN.
De conformidade co establecido no artigo 289 do TRLCSP o adxudicatario só poderá
subcontratar prestacións accesorias.
Correspóndelle ao adxudicatario o control da execución das prestacións que
subcontrate, quedando o Concello á marxe das relacións entre o concesionario e o
subcontratista, asumindo o concesionario a responsabilidade da execución total do
contrato ante o Concello.

Vixésimo cuarta.- RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO.
O contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e
extinción rexeranse polo establecido neste prego; para o que non estea previsto nel,
será de aplicación o Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei 30/2007, de contratos do sector público, o Real
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decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007,
de contratos do sector público, e o Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que
se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, en
todo o que non se opoña ao citado Texto Refundido. Supletoriamente, aplicaranse as
restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto as normas de dereito
privado.
A orde xurisdicional contencioso-administrativa será a competente para resolver as
controversias que xurdan entre as partes no presente contrato, de conformidade co
disposto no artigo 21.1 do TRLCSP.

En Teo, 20 de novembro de 2012
O alcalde,
Martiño Noriega Sánchez
ANEXO B
PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A ADXUDICACIÓN EN
PROCEDEMENTO ABERTO DO CONTRATO DE XESTIÓN DAS PISCINAS
MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO EN MODALIDADE DE CONCESIÓN.
ÍNDICE
1.- OBXECTO DO CONTRATO
2.- ÁMBITO FUNCIONAL E TEMPORAL
3.- LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS
4.- CONTROL DE ACCESO
5.- MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DAS INSTALACIÓNS
6.- SOCORRISMO, PRIMEIROS AUXILIOS E ENSINANZA DA NATACIÓN
7.- OUTRAS ACTIVIDADES
8.- HORARIO DE APERTURA E PECHE DAS INSTALACIÓNS AO PÚBLICO
9.- RESERVA DE USO DA PISCINA
10.- INVESTIMENTO DE PRIMEIRO ESTABLECEMENTO
11.- INICIACIÓN DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS
12.- MEDIOS MATERIAIS
13.- MEDIOS PERSONAIS. CONDICIÓNS DO PERSOAL
14.- XESTIÓN DO PERSOAL DURANTE A VIXENCIA DO CONTRATO
15.- PERSOAL MÍNIMO DO CONCESIONARIO NA INSTALACIÓN
16.- SERVIZO DE ATENCIÓN AOS/ÁS USUARIOS/AS
17.- COMISIÓN DE SEGUEMENTO E CONTROL
18.- INSPECCIÓN
19.- INVENTARIO
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20.- RESIDUOS
1.- OBXECTO DO CONTRATO.
É obxecto do contrato a xestión indirecta do servizo público integral das piscinas
municipais do Concello de Teo, Piscina Cuberta da Ramallosa coas instalacións que
conforman o conxunto do inmoble, e piscinas descubertas de Luou e Os Tilos.
A xestión do servizo realizarase mediante concesión administrativa segundo a forma
detallada no presente Prego de Prescricións Técnicas e no de Cláusulas
Administrativas, así como no Regulamento de uso das citadas instalacións aprobado
polo concello, obrigándose o adxudicatario a prestar los servizos de administración,
salvamento acuático, socorrismo e primeiros auxilios, ensino da natación e de
actividades deportivas, ximnasio, sauna, recepción e control de acceso e demais usos
que se outorgan ás diferentes dependencias que conforman os inmobles, limpeza xeral
das instalacións, praias, vasos e accesos interiores e en xeral dos edificios e
instalacións e compoñentes inherentes aos mesmos, así como o control e mantemento
das instalacións co alcance e nos termos indicados no presente Prego e no de
Cláusulas Administrativas.
Os inmobles atópanse situados nas seguintes localizacións:
a. Piscina municipal cuberta da Ramallosa. Situada na Travesía da Ramallosa, nº
62 (Parroquia de Lucí).
b. Piscina municipal descuberta de Luou. Situada no lugar de A Insua, nº 1
(Parroquia de Luou).
c. Piscina municipal descuberta de Os Tilos. Situada na rúa Carballo, nº 4,
(urbanización Os Tilos).

2.- ÁMBITO FUNCIONAL E TEMPORAL.
Considerando que o concello de Teo é o único e exclusivo titular do servizo, ao
adxudicatario correspóndelle levar a cabo as actuacións de xestión e explotación das
instalacións obxecto do contrato, que se iniciarán unha vez sexa adxudicada a
concesión estendéndose a correspondente acta e todo isto de conformidade co
disposto no presente prego de Prescricións Técnicas e no de Cláusulas
Administrativas.
O servizo deberá estar operativo no prazo de 1 mes a partir da data da sinatura do
contrato, na piscina municipal cuberta da Ramallosa, e o 15 de xuño de 2013 nas
piscinas descubertas de Luou e Os Tilos.
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A duración da concesión será de 8 anos prorrogables por mutuo acordo das partes, por
un período de outros catro anos.
No desenvolvemento da xestión e explotación do servizo o concesionario levará a
cabo as actuacións que se sinalan nos apartados seguintes, debendo reflectir na oferta
a súa proposta para cada actuación que, como mínimo, deberá de contemplar todas
aquelas actividades destinadas á difusión da natación entre os distintos colectivos do
concello de Teo, garantindo un mínimo de 20 horas semanais na actividade de ensino
da natación.
Sinálanse especificamente as seguintes liñas de actuación, que deberán dispoñer dun
programa concreto:
9 Infantil: iniciación á natación para bebés (0-3 anos).
9 Escolar: ensino da natación cun fin fundamentalmente educativo, dirixido a
nenos de 4 a 14 anos, matriculados preferentemente nos centros educativos de
Teo. Deberán organizarse actividades de natación recreativa, a través de xogos
acuáticos, dirixida aos alumnos inscritos.
9 Adultos: dirixido a maiores de 18 anos. Consistente no ensino básico da
natación e mantemento. Deberá incluír tamén actividades terapéuticas y poderá
incorporar outras, como hidrobic, etc.
Cada un dos programas formativos será impartido por persoal que conte coa
titulación oficial que o habilite, e ofertarase en niveis de iniciación e
perfeccionamento. Desenvolveranse tanto na piscina municipal cuberta como nas
dúas descubertas de Luou e Os Tilos.

3.- LIMPIEZA DAS INSTALACIÓNS.
As instalacións adscritas ao servizo deberán cumprir en todo momento coas condicións
hixiénicas, sanitarias e de calquera tipo que estableza a normativa de aplicación, en
concreto co Decreto 103/2005, do 6 de maio, polo que se establece a regulamentación
técnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo da Comunidade Autónoma de Galicia.
Durante o desenvolvemento da concesión, e nos períodos estacionais nos que
permanezan abertas ao público, estarán en perfecto estado de limpeza, decoro e
cumprindo as condicións hixiénicas e sanitarias todas as zonas a utilizar polo público,
vestiarios, duchas, zonas de pés descalzos, servizos, lavabos, paredes, teitos, portas,
ventás, focos de iluminación, cristais, corredores, etc. Para iso empregaranse por conta
do concesionario os medios persoais e materiais necesarios, sen danar as instalacións
nin prexudicar aos usuarios. A empresa concesionaria deberá repoñer o papel
hixiénico, o xabón e os demais útiles de limpeza.
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Isto implicará, entre outros servizos e obrigas, e de forma enunciativa, que:
9 Durante o período de funcionamento da piscina, as instalacións e servizos
deberán limparse e desinfectarse diariamente, e as de anexos e accesos coa
frecuencia que nesta cláusula se indica.
9 Nos termos previstos na normativa vixente, deberá procederse ao baleirado total
do vaso da piscina así como a do vaso de compensación e, en xeral, de todo o
circuíto de auga e resto da instalación, para realizar a súa limpeza, desinfección
e desinsectación con produtos autorizados.
9 Presentarase un protocolo co obxecto de distribuír e racionalizar a limpeza dos
distintos servizos de que consta a instalación. No devandito protocolo
recolleranse os tipos de limpeza, a ordinaria e a xeral, encadradas en ciclos
repetitivos dependendo das necesidades de limpeza da instalación. A frecuencia
da realización do servizo de limpeza será repartida de forma diaria, semanal e
mensual, e programaranse limpezas xerais.
9 En xeral, a limpeza das instalacións efectuarase coa antelación suficiente para
que os traballos estean finalizados antes do horario de apertura ao público da
piscina. Non obstante, deberá dispoñerse dun servizo de colectores hixiénicos.
9 O persoal encargado da realización do servizo de limpeza deberá encher
diariamente un parte de traballo no que se faga constar os traballos realizados e
seu tempo de execución.
9 Presentarase un sistema ou organización de control de riscos hixiénicosanitarios de todas as instalacións e dependencias. A frecuencia dos servizos de
limpeza que se establecen como mínimos, axustaranse ao disposto no seguinte
cadro de traballo:
• Frecuencia diaria: Entrada a piscina, conserxaría, escaleiras, vestiarios e
baños, ximnasio, e demais salas ou dependencias que compoñen a
instalación, accesos exteriores e interiores, vestiarios, enfermaría, almacén
de materiais, praia de piscina, vaso piscina, papeleiras interiores e
exteriores, mobiliario, corredores e recibidores, despachos ou oficinas,
bancadas e aseos
• Frecuencia semanal: Portas e marcos, despachos, azulexos e luminarias
• Frecuencia quincenal: Sala de caldeiras, depuración e instalacións en xeral
• Frecuencia mensual: Cristais, recepción, vestiarios, piscina, fachada principal
e oficinas
En todo momento se manterá a vixilancia das instalacións e do que acontece nelas,
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impedindo aos usuarios que realicen actividades xeradoras de riscos. Realizaranse
ademais todas aquelas tarefas que, relacionadas co servizo, lles sexan encomendadas
polo responsable municipal da piscina e, de forma inmediata, nos casos nos que por
razóns hixiénicas, estéticas, etc. de carácter extraordinario, así o requiran.

4.- CONTROL DE ACCESO.
Supón a recepción e control do acceso á piscina e as súas instalacións, podendo, se
chegase o caso, negar a entrada a determinadas persoas, sempre valorando feitos
obxectivos que poderán ser posteriormente valorados e recorribles. A este efecto, e se
fose preciso, poderase solicitar a presenza da Policía Local en apoio das decisións que
adopte para a protección do mellor funcionamento do servizo. Este servizo será
atendido de forma permanente durante o horario de atención ao público polo menos
por unha persoa en cada unha das piscinas, e as súas funcións serán como mínimo as
seguintes:
4.1.- Control:
9 Atender o control de accesos á piscina mediante identificación previa e
comprobación posterior do abono ou entrada de acceso, velando por que ningún
bañista poida acceder ao vaso e ao seu entorno sen pasar previamente polos
vestiarios e pediluvios.
9 Ordenar a circulación adecuada dos usuarios polas instalacións, en función das
actividades ás que asistan, especialmente por vestiarios, aseos, taquillas e
outras dependencias de uso no público.
9 Responsabilizarse das chaves de apertura de todas as instalacións.
9 Cumprir e velar para que os usuarios cumpran todas as normas de réxime
interior e utilización das instalacións.
9 Manter a orde en todo o edificio e coidar que cada entidade, usuario ou club se
axusten, no uso das instalacións, aos horarios asignados ou pactados.
9 Responsabilizarse do estado de orde dos equipos de uso propio do centro e dos
que se presten aos usuarios, controlando a súa utilización e posterior
devolución.
4.2.- Gardarroupa:
9 Responsabilizarse da distribución e control do uso das taquillas, gaiolas e
demais elementos do gardarroupa (armarios, perchas, etc.) por parte dos
usuarios, así como da recollida e control, no seu caso, de vestiarios e outros
enseres dos usuarios da piscina.
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9 Impedir o acceso a persoas non autorizadas e custodiar a roupa e obxectos
depositados (excepto xoias e cartos).
4.3.- Acceso ás instalacións
9 Dirección e control da distribución e venta de entradas ao persoal usuario das
instalacións.
9 Organización, xestión e distribución de abonos por tempadas ou con
periodicidade inferior.
4.4.- Información:
9 Atender ao público; en concreto recibir reclamacións, subministrar información
sobre o funcionamento da instalación, cotas, horarios, servizos, cursiños e
actividades en xeral.
9 Informar aos usuarios das normas de réxime interno establecidas, da súa
situación na entrada e no interior das instalacións e da obrigatoriedade de
coñecer, cumprir e respectar o seu contido polo persoal afecto ao servizo e
polos usuarios, nos termos previstos no Regulamento de uso das piscinas
municipais de Teo e das súas instalacións deportivas anexas e o Decreto
103/2005, de 6 de maio, polo que se establece a reglamentación técnicosanitaria de piscinas de uso colectivo da Comunidade Autónoma de Galicia.
9 Atender ás chamadas telefónicas que se reciban no centro.
9 Cumprimentar a documentación administrativa que a tal efecto sexa ordenada
polo Concello e en particular, todo o referido a fichas, inscricións, altas, baixas,
documentos acreditativos da identidade dos usuarios, cursiños, controis
estatísticos e canta outra documentación se requira para o bo funcionamento da
piscina.
9 Aos efectos de cumprimentar a documentación administrativa referida no párrafo
anterior, o concesionario deberá dotarse do equipo de ofimática e programas
informáticos necesarios, reservándose o concello a aprobación das
características técnicas do equipo e programas.
9 Todas aquelas funcións que, relacionadas co servizo, lle sexan encomendadas
polo concello.

5.- MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DAS INSTALACIÓNS.
5.1. Consideracións xerais
A conservación dos bens, instalacións e mobiliario afectos ao servizo, haberá de ser
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efectuada polo concesionario do mesmo e levaraa a cabo de xeito adecuado,
garantindo a mesma e tendo como obxecto o asegurar que as instalacións e
maquinaria que permiten o cumprimento das condicións esixidas nos termos previstos
no “Regulamento de uso das piscinas municipais de Teo e das súas instalacións
deportivas anexas” e o Decreto 103/2005, de 6 de maio, polo que se establece a
regulamentación técnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo da Comunidade
Autónoma de Galicia. A posta en marcha das instalacións efectuarase coa antelación
suficiente para que estean nas debidas condicións de funcionamento para o seu uso
polo público no horario especificado nestas cláusulas.
O servizo de mantemento das instalacións das piscinas consistirá en asegurar o
perfecto estado de funcionamento de todos os elementos, tanto da obra civil como as
instalacións fixas e mecánicas.
O concesionario asume o custo dos contratos de mantemento periódicos e regulares
con empresas especializadas en instalacións de calefacción, climatización, auga
quente sanitaria, equipos de tratamento, depuración, filtrado de auga da piscina e
instalacións eléctricas e sistemas de detección e extinción de incendios, e calquera
outra instalación necesaria para a prestación do servizo.
Este mantemento desenvolverase cumprindo as esixencias establecidas nos diferentes
regulamentos en vigor que afectan a cada unha das instalacións, salientando:
9 Decreto 103/2005, do 6 de maio, polo que se establece a regulamentación
técnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo
9 CTE Código Técnico Edificación
9 REBT Regulamento Eléctrico de Baixa Tensión
9 RITE Regulamento de Instalacións Térmicas en Edificios, destacando IT-03
Mantemento e Uso
9 Decreto 865/2003, do 4 de xullo polo que se establecen os “Criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis”, e as recomendacións
da norma UNE 100030 IN “Guía para la prevención y control de la proliferación y
diseminación de la legionella en Instalaciones”
9 REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, polo que se aproba o “Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5,
MIE APQ-6 y MIE APQ-7”
9 Normas UNE de obrigado cumprimento, de cada unha das normativas esixidas
Ademais dos requisitos previstos no Prego de cláusulas administrativas e as xerais que
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establece a lexislación vixente, a empresa concesionaria deberá cumprir os requisitos
mínimos que de seguido se relacionan en relación cos servizos de mantemento, xa
sexa con medios propios ou contratados:
9 A empresa de mantemento deberá estar inscrita no Rexistro de Empresas
Instaladoras da Clase B, do Servizo territorial de Industria e Enerxía, sobre o
mantemento e inspección periódica de instalacións eléctricas.
9 A empresa de mantemento deberá estar inscrita no Rexistro de Empresas de
Mantemento e Reparación de Instalacións de Calefacción Climatización e Auga
Quente Sanitaria, do Servizo Territorial de Industria e Enerxía, e cumprir co
disposto no Real Decreto 1027/2007 de 20 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios e as súas Instrucións
Técnicas IT. Corrección de erros do RD 1027/2007, polo que se aproba o
Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios e as súas Instrucións
Técnicas IT.
9 A empresa mantedora deberá estar inscrita no Rexistro de Empresas
Instaladoras de Fontanería, do Servizo Territorial de Industria e Enerxía.
9 A empresa de mantemento deberá estar inscrita no Rexistro de Empresas
Instaladoras e no de Mantedores de Instalacións de Protección Contra
Incendios, tal e como especifica o Real Decreto 1942/1993, de 5 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra
incendios.
9 A empresa de mantemento, ademais de posuír a cualificación de empresa de
mantemento e reparación, deberá ter o título de conservador reparador frigorista
autorizado segundo se prescribe no Regulamento de Seguridade para Plantas e
Instalacións Frigoríficas.
9 A empresa instaladora-mantedora autorizada deberá ter capacidade suficiente
para poder realizar o mantemento de acordo coas potencias instaladas no
edificio.
No caso de non estar en disposición de un ou varios destes requisitos, o licitante
deberá presentar a relación de empresas auxiliares ás que se lles subcontratarán os
traballos reseñados no presente prego, debidamente acreditadas e con carta de
compromiso.
A empresa istaladora-mantedora deberá aportar copias dos documentos de
cualificación empresarial ou certificados de acreditación emitidos polo Servizo
Territorial de Industria e Enerxía, que a acrediten como Empresa Instaladora,
Mantedora e Reparadora.
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5.2. Piscina cuberta climatizada
A modo enunciativo e con carácter mínimo, os traballos a realizar serán os seguintes:
9 O control e corrección da calidade sanitaria das augas do vaso efectuarase
cando menos dúas veces ao día, unha no momento de apertura da piscina e
outra no momento de máxima concorrencia, realizando no vaso as
determinacións analíticas dos parámetros que definen a calidade sanitaria da
auga nos termos previstos no Decreto 103/2005, do 6 de maio, polo que se
establece a regulamentación técnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo da
Comunidade Autónoma de Galicia, e demais normativa aplicable.
9 O tratamento químico da auga do vaso realizarase de conformidade co disposto
no Decreto 103/2005, do 6 de maio, polo que se establece a regulamentación
técnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo da Comunidade Autónoma de
Galicia, e demais normativa aplicable.
9 Control e corrección da temperatura da auga do vaso e dos servizos, así como a
conservación e vixilancia dos sistemas de auga quente: caldeiras, conducións,
etc.
9 Control e corrección da temperatura e do grao de humidade ambiental das
instalacións e dependencias.
9 Control de sistema de depuración da auga da piscina: vixilancia e cambio de
filtros, control de válvulas, dosificación de produtos, etc.
9 Control das instalacións unha vez ao día, anotando os traballos realizados e o
tempo empregado nestes, nunha folla ou caderno de control, que se pasará ao
responsable municipal da instalación notificándolle oralmente e por escrito
calquera anomalía no funcionamento ou deficiencia nas instalacións.
Para o mantemento das instalacións desenvolveranse, entre outros, os
seguintes traballos, e sempre de conformidade co disposto no Regulamento
Sanitario de piscinas de uso colectivo da Comunidade Autónoma de Galicia e
demais normativa aplicable:
Con carácter xeral:
• Control e limpeza de filtros
• Comprobar o consumo de motores
• Comprobación de lubricación dos grupos e reposición de aceites
• Purga ao arrancar a instalación e despois de cada lavado
• Reparacións urxentes ou inmediatas que eviten danos aos usuarios, maiores
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estragos e conseguintes gastos
• Reparacións menores, de materiais deteriorados, tales como cristais, billas,
portas, percheiros, despachos, bancos, etc.
• Repaso e control de desaugadoiros e reparación de atoamentos
• Repaso de liñas de alimentación de auga.
Concretamente:
• Fontanaría: Revisión de aparatos sanitarios, revisión de circuítos
(canalizacións, desaugadoiros, sifóns, etc.), reparación de cisternas, billas
en xeral, válvulas, etc.
• Albanelaría: Revisión e reparación de cristalería en xeral, de tipo ordinario,
reparación de pequenos danos producidos polo uso diario, repaso de
xuntas e chans, revisión e reparación de bordos.
• Carpintaría: Revisión de xuntas e dilatacións, reparacións menores de portas,
ventás, teitos e elementos de madeira ou derivados.
Ademais de todo iso deberán adoptarse as medidas oportunas para que cando non
estea en funcionamento, ou o vaso se atope baleiro, non constitúa un risco para a
seguridade das persoas.
O concesionario deberá levar a cabo o réxime de autocontrol e programa de control de
calidade da auga de baño establecido no Capítulo VII do Decreto 103/2005, de 6 de
maio, polo que se establece a regulamentación técnico-sanitaria de piscinas de uso
colectivo da Comunidade Autónoma de Galicia.
Tamén se deberán realizar como mínimo as seguintes certificacións:
• Informe anual da instalación. Haberá de redactarse un informe anual do
estado xeral da instalación, o primeiro dos cales realizarase un mes antes
do cumprimento dun ano da concesión, data que servirá de referencia para
anos posteriores.
Paralelamente a este informe, presentarase tamén unha Memoria da
explotación do servizo en xeral e ambos documentos serán expostos polo
concesionario na comisión de seguimento e control do servizo levada a cabo
polo Concello de Teo.
• Certificados Anuais:
o Outubro: certificado de realización da revisión dos sistemas de
detección de incendios e extinción.
o Cada mes: analíticas de control de lexionella (en tres puntos de ducha)
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de cada instalación.
o Setembro: certificado de realización de posta a punto e outros das
caldeiras.
o Xuño: informe anual do estado da maquinaria de climatización e outras.
o Agosto:
certificado
telecomunicacións.

de

realización

das

instalacións

de

o Decembro: certificado de realización de revisións da instalación
eléctrica de baixa tensión.
o Maio: certificado de desinfección e desinsectación da instalación, así
como certificado de saúde ambiental.
Outras tarefas a realizar serán:
• Reunir e recoller a información especificada no Decreto 103/2005, do 6 de
maio, polo que se establece a regulamentación técnico-sanitaria de
piscinas de uso colectivo da Comunidade Autónoma de Galicia, para a súa
inscrición no Rexistro de Uso correspondente.
• Executar todas aquelas tarefas, que pola natureza do servizo a prestar,
deban realizarse para a axeitada prestación deste e en especial, as
contidas no Decreto 103/2005, do 6 de maio.
• Adoptar as medidas oportunas para garantir o correcto estado de
funcionamento da piscina coa antelación suficiente á súa apertura diaria ao
público. O concesionario do servizo dispoñerá dos medios materiais e
persoais necesarios para a xestión do servizo, e respecto das persoas
baixo a súa dependencia, cumprirá coas obrigas sociais que procedan,
podendo ser requirido en calquera momento polo Concello para a súa
acreditación.
Todos os gastos que xere a explotación do servizo que se adxudica serán por
conta do concesionario coas limitacións que se establecen no presente Prego de
condicións técnicas.
O concesionario, unha vez se inicie a prestación do servizo, farase cargo do
control hixiénico sanitario da auga do vaso da piscina, do mantemento dos niveis
de temperatura da auga en termos adecuados de maneira que non haxa queixas
dos usuarios, da depuración da auga de baño e os materiais que para iso se
precisen, así como da climatización da instalacións, de conformidade co disposto
no Decreto 10312005, do 6 de maio, e demais normativa aplicable nesta
materia.
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O concesionario deberá realizar todas aquelas obras de reparación en concepto
de obras de albanelaría, carpinteria, construtivas e enxeñaría que se produzan
no inmoble obxecto do contrato e durante a prestación do servizo, ocasionadas
por danos, avarías, falta de mantemento, fugas ou mal uso do inmoble, é dicir,
obras de reparación de pavimentos, revestimentos en xeral, pinturas,
azulexados, impermeabilizacións, carpintaría en xeral, instalacions eléctricas,
instalacións de desaugadoiros ata a rede de rede de sumidoiros, fontanaría en
xeral, grupos de presión, grupos electróxenos, sistemas contra incendios, de
impulsión, caldeiras, e demais materiais de construción e instalacións que
conforman o inmoble que se adxudica ao concesionario, e especificamente:
Instalación de climatización.
• Caldeiras, Equipos de Microcoxeneración e Enfriadora
• Distribución hidráulica e tuberías.
• Condutos de distribución de aire de climatización.
• Calefacción auga do vaso da piscina.
• Calefacción ambiente da piscina
• Climatización e deshumidificación aire piscina
• Ventilación e Calefacción de vestiarios.
• Ventilación e Climatización de ximnasios, oficinas e corredores
• Extractores Aseos
• Sistemas de recuperación de enerxía e vertido.
Sistema de Control, Xestión e Supervisión
• Módulos programables (DDC)
• Armarios de control
• Bus de comunicacións
• Elementos de campos (sondas, actuadores, válvulas, etc.)
• Hardware e software dos sistemas centrais
Instalacións eléctricas
• Cadros eléctricos de todas as instalacións descritas
• Líneas eléctricas e todos os elementos eléctricos propios das instalacións
obxecto deste contrato
• Grupo electróxeno
Instalacións de Protección Contraincendios
• Detección incendios
• Extinción ( BIES )
Instalacións de fontanería e saneamento.
• Acometida e contador
• Auga fría sanitaria
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•
•
•
•
•
•

Produción, acumulación e rede distribución de A.Q.S.
Sillas hidráulicas minusválidos
Rede de fluxores.
Redes de desaugues
Fontanería de tratamento e recirculación de piscina
Equipos de dosificación tratamento auga de vasos.

Así mesmo, a empresa concesionaria deberá asumir os gastos de saneamento,
subministro de electricidade, telecomunicacións e demais que se ocasionen pola
prestación deste servizo.
A empresa concesionaria non terá que custear o subministro de auga, agás que
o consumo anual supere os 18.000m3, sendo por conta da empresa
concesionaria o consumo de auga que supere esa cantidade.
O concesionario dispoñerá dos medios persoais e materiais que permitan o
axeitado funcionamento a satisfacción plena dos usuarios dos despachos,
vestiarios, servizo de información e horarios, etc.
O concesionario, está obrigado a concertar cunha compañía de seguros unha
póliza de responsabilidade civil que garanta a responsabilidade que poida
contraer fronte a terceiros e fronte ao Concello, iniciándose a vixencia desta
dende que se asine a acta de iniciación do servizo, polos importes mínimos que
se establecen no Prego de cláusulas administrativas.
Dado que o servizo a xestionar polo concesionario é público, a relación daquel
coa Administración concédente será a propia da xestión indirecta dos servizos
públicos mediante concesión, sendo a edificación, instalacións e restantes bens
a base necesaria para prestar o servizo.
O Concello, a través dos medios de que dispoña, poderá inspeccionar a
explotación e conservación do servizo, en particular, no último período da
concesión, para que as instalacións revertan en perfecto estado de
conservación. Ademais, un mes antes do vencemento de cada período anual a
empresa concesionaria deberá remitir un informe ao Concello onde se indique o
estado das instalacións, así como un resumo dos labores de reparación e
mantemento realizados ao longo do exercicio.
Con antelación de seis meses á finalización da concesión o Concello designará
un técnico que será o encargado de informar sobre todas as medidas necesarias
para que a entrega dos bens se verifique correctamente.
5.3. Piscinas descubertas
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O mantemento das instalacións abranguerá as zonas cubertas, a zona do vaso,
a zona de praia e a zona verde das instalacións. A empresa concesionaria
deberá realizar o mantemento das instalación tanto na época de apertura como
durante os períodos nos que permanecen pechadas, reparando a carpintería,
fontanería, electricidade e complementos tales como a malla de sombreo, arame
exterior, papeleiras, limpeza de canalóns e cubertas,....
9 Mantemento da auga e salas de máquinas e limpeza das instalacións
• Posta a punto da instalación: (acondicionamento xeral previo a reapertura
anual)
• Revisión de tódalas partes importantes da sala de máquinas: bombas
impulsoras, cestiños e filtros, sistema de filtración, cadro eléctrico
• Tratamento de choque: baleirado do vaso, limpeza e revisión do mesmo,
enchido, tratamento de choque da auga
9 Mantemento estival:
• Revisión diaria do estado e funcionamento das máquinas: Bombas
depuradoras, bombas cloradoras, contadores de auga renovada e
reciclada, cadro eléctrico
• Limpeza e aspirado do vaso diario
• Lavado contracorrente dos filtros
• Reposición e administración dos produtos químicos de desinfección e
prevención
• Control e rexistro diario do nivel do cloro libre, cloro total, condutividade e Ph
da auga e todos aqueles parámetros esixidos pola normativa vixente
• Limpeza diaria dos vestiarios, aseos, zona de esparcemento e salas anexas
• Subministro de produtos químicos e outros. Subministraranse todos os
produtos necesarios para o bo estado da auga: hipoclorito de sodio,
antialgas, floculantes e reactivos
9 Mantemento invernal
Consistirá nun mantemento mínimo e preventivo coa finalidade de evitar o
deterioro das instalacións. As actuacións mínimas serás as seguintes:
• Visitar quincenalmente as instalacións
• Poñer en funcionamento as instalacións un mínimo de tres veces durante o
período no que as instalacións permanecen pechadas.
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• Cortar periodicamente o céspede e abonalo dúas veces ao ano
• Revisar todas as salas e espazos das instalacións
• Informar mensualmente, ao responsable do contrato nomeado pola
administración, do estado das mesmas

5.4. Mantemento da zona verde e de recreo das instalacións (piscina cuberta e
descubertas)
A empresa concesionaria farase cargo do mantemento da zona verde e de recreo das
instalacións, facendo unha sega coa frecuencia precisa (ata unha vez por semana na
primavera e principios do outono) para que a herba non alcance unha altura superior a
6 cm., establecéndose en 12 días o prazo máximo entre segas.
Realizarase o perfilado dos bordos unha vez ao mes como mínimo e retiraranse
inmediatamente os restos vexetais da sega e o perfilado de árbores, arbustos e
parterres. En caso necesario efectuaranse sementeiras ou resementeiras procurando
que a época non coincida coa de máximas temperaturas.
Realizaranse recortes e podas das especies vexetais na forma e época precisa para a
mellor vexetación das plantas e efectuaranse os abonados necesarios para que o
céspede, as plantas e as árbores teñan o necesario achegue nutricional, e polo tanto,
un bo aspecto estético. Para iso empregaranse abonos de liberación lenta adecuados
para cada época do ano e clase de chan. En caso necesario, a empresa adxudicataria
xestionará e sufragará as correspondentes análises.
Os labores de abonado realizaranse preferentemente mediante abonadora mecánica e
o esparexido realizarase mediante pases cruzados. Despois do abonado efectuarase
unha rega abundante.
En calquera caso, a empresa adxudicataria respectará a lexislación vixente sobre
chans, abonos, fertilizantes, sanidade vexetal e medio ambiente, adaptándose ás
normativas comunitarias, estatais e autonómicas en relación co medio ambiente e
contaminación de augas superficiais e do subsolo.
Unha vez ao ano, preferiblemente no outono, realizarase un escarificado da zona
verde, rompendo as capas superficiais do chan producidas pola acumulación de
materia orgánica.
A delimitación das zonas verdes e de recreo afectadas por estas obrigas ven
determinada, nas piscinas descubertas, pola alambrada que delimita as instalacións, e,
na piscina cuberta pola zona de equipamentos deportivos que determina o Plan parcial
da urbanización Val da Ramallosa, delimitada pola Avenida da Alianza, a rúa República
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Arxentina, a estrada AC-841 e a parcela de usos educativos na que se sitúa a escola
infantil municipal.

6.- SOCORRISMO, PRIMEIROS AUXILIOS E ENSINO DA NATACIÓN.
Serán asumidas polo concesionario, dando cumprimento ao Regulamento Sanitario de
piscinas de uso colectivo da Comunidade Autónoma de Galicia e demais normativa
aplicable na materia. A tal fin o concesionario terá sempre a disposición do servizo o
persoal del dependente que durante o desenvolvemento da concesión garanta, en todo
momento, a prestación de actividades de socorrismo e primeiros auxilios ante as
necesidades que poidan xurdir.
Con idéntica finalidade, en todo momento durante o desenvolvemento da concesión,
terá dispoñibles medios materiais abondo que permitan a realización inmediata destas
actividades. O concesionario asume a organización e realización pola súa conta de
actividades deportivas, recreativas, de ensino e promoción da natación ou deportes
acuáticos relacionados coa piscina, nas instalacións da piscina climatizada e das
piscinas descubertas. A tal efecto presentará un plan anual de organización e
desenvolvemento destas actividades, describindo as mesmas, cursos a realizar,
destinatarios, etc., sempre que se cumpra co proxecto de explotación.
En todo caso, as actividades deportivas e de ensino, programaranse e
desenvolveranse en coordinación e baixo a supervisión do Concello que deberá prestar
a conformidade coas mesmas.
En particular, os servizos prestaranse conforme ás seguintes normas:
9 Os socorristas deberán velar en todo momento pola seguridade dos usuarios da
instalación, atendendo a calquera cura e primeiros auxilios, velando igualmente
polo bo comportamento dos usuarios na zona de vaso e praia, ao tempo que
garantirán o cumprimento do Regulamento Sanitario de piscinas de uso colectivo
da Comunidade Autónoma de Galicia.
Así, entre outras, terán as seguintes funcións:
• A vixilancia do recinto, coa obriga de que un socorrista sempre permaneza
na zona do vaso.
• Velar para que o comportamento dos bañistas se axuste ao cumprimento da
normativa sanitaria vixente e ao regulamento da instalación.
• Socorrismo e primeiros auxilios. Avisar inmediatamente aos servizos de
urxencia sanitarios ante calquera síntoma anormal ou indicativo de
patoloxía, que detecten nun usuario.
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• Responsabilidade da caixa de primeiros auxilios e estrito control e inventario
deste
• Acondicionar en todo momento a instalación para a prestación das distintas
actividades ofertadas pola dirección.
• Limpeza e conservación do material e instalacións existentes no vaso e a
praia, así como o control e mantemento do material deportivo e das
dependencias habilitadas para a súa almacenaxe.
• Control e corrección de desaugadoiros co fin de evitar posibles atoamentos.
• Repaso e corrección das liñas de alimentación de augas.
• Aviso inmediato á Dirección da instalación de calquera anomalía que
detecten na auga ou no ambiente da piscina: excesivo olor a cloro,
turbiedade da auga, modificacións notables de temperatura, etc
• Control das sinalizacións obrigatorias no vaso e praia.
• Control do estado de conservación das escaleiras, elevadores hidráulicos e
demais elementos de acceso ao vaso.
• Calquera outro que pola natureza do servizo concedido, deban realizarse
para a axeitada presentación deste, en especial aqueles recollidos no
anteriormente citado Regulamento Sanitario de piscinas de uso colectivo da
Comunidade Autónoma de Galicia (aprobado por Decreto 10312005, de 6
de maio).
Os monitores serán os encargados de impartir os cursos de natación aprobados
e dirixidos pola dirección da instalación, sendo as súas funcións:
• Impartir os cursos de natación segundo obxectivos e niveis programados,
para nenos, adultos e terceira idade.
• Efectuar a avaliación de cursillistas, realizando os controis necesarios para
constatar o logro dos obxectivos sinalados para cada nivel, que permitan a
superación destes.

7.- OUTRAS ACTIVIDADES.
Piscinas descubertas: Bibliopiscinas
Nas piscinas descubertas, durante os meses de xullo e agosto porase en marcha o
servizo de bibliopiscinas en horario de 17:00 a 20:30, os días laborables.
Este servizo deberá ser atendido por monitores especializados e ten por obxectivos:
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9 Achegar os servizos das bibliotecas municipais aos espazos de lecer máis
frecuentados nas etapas estivais.
9 Apoiar o traballo de fomento da lectura que a biblioteca municipal desenvolve ao
longo do ano, en contextos e espazos distintos aos habituais.
Descrición do servizo e actividades. Para acadar os obxectivos marcados deberán
realizarse as seguintes actividades:
9 Servizo de préstamo de libros á toalla ou a domicilio
9 Servizo de prensa diaria
9 Xogoteca: ampla gama de xogos de mesa para uso e disfrute no horario de
apertura da bibliopiscina
9 Dinamización do espazo e programa de animación á lectura con actividades
dedicadas á infancia e ás persoas adultas
O programa de actividades da bibliopiscinas deberá ser deseñado pola empresa
e sometido á aprobación do Departamento de Cultura do Concello de Teo.
Piscina cuberta climatizada:
O concesionario deberá presentar unha proposta de utilización, con programa de
actividades específico, para os locais existentes dentro das instalacións da piscina
climatizada que non dispoñan dun fin específico: espazo para pistas deportivas
(400m2) e espazo polivalente (141m2) no soto, e espazo polivalente (160m2) no
primeiro andar. Estes locais poderán ser destinados unicamente ao
desenvolvemento de actividades de carácter deportivo.

8.- HORARIO DE APERTURA E PECHE DAS INSTALACIÓNS AO PÚBLICO.
O horario de apertura das instalacións cumprirá os seguintes criterios:
Piscina cuberta:
Estará aberta un mínimo de 85 horas semanais durante todo o ano, a excepción dos
meses de xullo e agosto nos que poderá reducirse ata un mínimo de 65 horas. En
calquera caso, a piscina abrirá todos os días da semana incluídos domingos e festivos,
aínda que o faga en horario reducido, agás os días completos de Nadal e Ano Novo.
O horario para o período anual será fixado polo Concello de Teo atendendo ás
necesidades do servizo, e poderá ser obxecto de modificación, excepcionalmente, no
curso do período anual.
O horario ou calquera modificación que nel se produza deberá ser notificado aos
usuarios coa antelación suficiente.
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Piscinas descubertas:
Do 15 de xuño ao 15 de setembro: dende as 11.00h ás 14,00h e de 16,00h a 21,00h
Calquera modificación do horario das piscinas e resto de instalacións deportivas que
pretenda o concesionario do servizo, deberá realizarse previa comunicación e
aprobación do Concello de Teo.
Necesariamente a empresa adxudicataria deberá ter o servizo en perfecta disposición
de uso antes da apertura das instalacións ao público, e deixar as instalacións nas
debidas condicións de seguridade e mantemento unha vez se realice o peche destas,
segundo o horario fixado.
As piscinas municipais permanecerán pechadas ao público durante os días do ano que
resulten estritamente necesarios para realizar os labores de limpeza xeral
(preferentemente nos meses de menor ocupación), desinfección e desinsectación con
produtos autorizados, ou cantas veces sexan requiridas ditas labores polas autoridades
sanitarias nos termos previstos no Decreto103/2005, do 6 de maio, polo que se
establece a regulamentación técnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo da
Comunidade Autónoma de Galicia.

9.- RESERVA DE USO DA PISCINA.
A empresa adxudicataria reservará a favor do Concello de Teo, un mínimo de 20 horas
ao ano, as instalacións deportivas. A solicitude das horas deberán ser solicitadas polo
Concello con 15 días de antelación.

10.- INVESTIMENTO DE PRIMEIRO ESTABLECEMENTO.
A empresa concesionaria deberá realizar o equipamento mínimo de primeiro
establecemento nas instalacións da piscina cuberta, axustándose ás características e
importes seguintes, IVE engadido, que deberá detallar na súa oferta:
10.1.- Recepción e administración, por importe mínimo xustificado de 15.000 €,
consistente en equipos informáticos e programa de xestión e control de accesos
(incluíndo dous tornos para o control de acceso), mostrador de recepción (3m mínimo),
cadeira recepcionista e rotulación das instalacións interiores (redactada en galego e
que deberá ser aprobada polo Concello)
10.2.- Ximnasio, por importe mínimo xustificado de 250.000 €, consistente en:

Equipamento cardiovascular
CINTA MOTORIZADA

UNIDADES
6
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ELÍPTICA
BICICLETA RECLINADA
BICICLETA MAGNÉTICA
BICICLETA DE SPINNING
REMO
TOTAL
EQUIP
CARDIOVASCULAR

4
2
4
6
2
24

Equipamento de peso guiado
PRENSA HORIZONTAL DE PERN
EXTENSIÓN DE PERNA
FLEXIÓN DE PERNA
MULTICADEIRA
CONTRACTORA DE PECHO
PRESS DE HOMBREIRO
CRUCE DE POLEAS
POLEA ALTA
PRESS DE BANCA HORIZONTAL
GAIOLA DE SENTADILLAS
TOTAL EQUIPAMIENTO MUSCUL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Equipamento de peso libre
BANCO REGULABLE
BANCO PLANO
BANCO DE BÍCEPS
MANCORNEIRO
XOGO COMPLETO DE MANCORN
XOGOO COMPLETO DE DISCOS
BARRAS
SOPORTE DE BARRAS E DISCO

2
2
1
1
1
1
5
1

Outro equipamento
ESPALDEIRAS DOBRES (2 m)
COLCHONETAS DE 2 METROS Y
GROSOR
COLCHONETAS TIPO ESTERILLA
MANCORNAS DE VINILO (DIF
PESOS)
FITBALLS

2
4
8
8
2

10.3.- Espazo polivalente do primeiro andar, por importe mínimo xustificado de 2.000 €
consistente en equipamento deportivo e/ou didáctico, non funxible, asociado ás
actividades deportivas ou de mantemento físico propostas.
10.4.- Espazo polivalente do soto, por importe mínimo xustificado de 2.000 €,
consistente en equipamento deportivo e/ou didáctico, non funxible, asociado ás
actividades deportivas ou de mantemento físico propostas.
10.5.- Espazo pistas deportivas do soto, por importe mínimo xustificado de 50.000 €,
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consistente no equipamento dunha pista de pádel e outra multideporte e, no seu caso,
de equipamento complementario.
10.6.- Equipamento sanitario por importe mínimo de 3.500 €, consistente en botiquín e
desfibrilador.
10.7.- Equipamento de limpeza por importe mínimo de 10.000 €, consistente en
varrefondos, fregadora, hidrolimpadora e materiais complementarios.
10.8.- Equipamento de mantemento das instalacións por importe mínimo de 4.000 €.
Este equipamento mínimo completarase co investimento que, no seu caso, oferte a
empresa adxudicataria na súa proposición, de acordo co anexo I deste Prego.
Todo o equipamento, mínimo esixido neste Prego como o ofertado pola empresa a
maiores deberá ser de primeiro uso, en ningún caso se admitirá equipamento que non
sexa novo.
11. - INICIACIÓN DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS.
Os servizos obxecto do presente contrato comezarán a prestarse polo adxudicatario de
conformidade aos seguintes prazos e condiciones:
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato, o adxudicatario iniciará os servizos
contratados, debendo dispoñer dende o principio da totalidade de persoal e equipos
técnicos propostos na oferta que serviu de base para a adxudicación do contrato.
Para estes efectos, levarase a cabo un acto de recepción no que acreditará, a empresa
adxudicataria, os medios tanto persoais coma materiais adscritos ao servizo. A este
acto de recepción concorrerá un representante da empresa adxudicataria e un
representante do Concello de Teo, subscribíndose a preceptiva Acta de recepción.
No caso das instalacións ás que se fai referencia no apartado 10.5, ou obras de mellora
nas instalacións das piscinas descubertas, o prazo de execución será de 3 meses
dende a sinatura do contrato.
Unha vez formalizado o contrato, o contratista será o responsable do mantemento e
seguridade da Piscina Municipal e resto de instalacións deportivas.

12.- MEDIOS MATERIAIS.
A empresa adxudicataria dotarase de todos os medios materiais necesarios para a
realización dos servizos, entre outros:
9 Material para o control da auga:
• Analizadores de cloro e pH, cos seus correspondentes produtos reactivos
(DPD1, DPD 3 e PHENOL RED no caso das piscinas descubertas)
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• Condutivímetros dixitais: un por piscina
9 Medios para a limpeza das instalacións:
• Mangueiras
• Vasoiras
• Fregonas
• Produtos de limpeza homologados
9 Xardíns e zonas de esparcemento:
• Maquinaria necesaria para cortar e recoller o céspede
9 Vixilancia e Seguridade:
• Mobiliario para o persoal: cadeiras, mesas e calquera outro que fose
imprescindible para o correcto funcionamento dos diferentes servizos
• Vestiario visible e axeitado para os traballadores e traballadoras
Todas as instalacións, máquinas, vestiario e en xeral, todos os medios materiais
afectos aos servizos, reflectirán o anagrama do escudo do Concello de Teo e a lenda
"PISCINAS MUNICIPAIS" "Concello de Teo".
O concesionario estará obrigado a presentar ao Concello de Teo a relación de produtos
e medios de limpeza que utilice para a prestación do servizo se así se lle require.
Os carteis indicadores, as sinalizacións e normas de uso, así como toda a propaganda
escrita ou radiofónica, folletos informativos, etc., deberá estar redactada en lingua
galega, acompañada dos pictogramas necesarios para o seu entendemento polas
persoas que non coñezan o idioma ou non saiban ler.

13.- MEDIOS PERSOAIS. CONDICIÓNS DO PERSOAL.
13.1. A empresa adxudicataria dispoñerá do persoal necesario para satisfacer
adecuadamente as esixencias da prestación do contrato e aboará as súas retribucións,
incentivos, pagas extraordinarias, seguros sociais, etc., aténdose en todo caso ao
disposto na lexislación vixente e nos convenios colectivos que lles afecten.
13.2. O licitador presentará na súa oferta un organigrama do servizo, especificando
axeitadamente o seu equipo.
13.3. Titulacións: en canto aos socorristas deberán posuír como mínimo a titulación de
Técnico en primeiros Auxilios e en Salvamento e Socorrismo, especialidade de
salvamento Acuático, expedido e actualizado por unha entidade recoñecida
(Federacións de Salvamento e Socorrismo ou Cruz Vermella).
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Os monitores para o ensino da natación, á súa vez, deben posuír a titulación mínima de
monitor expedida por unha federación de natación ou no seu caso formación
académicas oficial que acredite os seus coñecementos.
13.4. O contratista facilitará, sempre que lle sexa solicitado polo Concello, os
documentos ou xustificantes oficiais correspondentes a cotizacións sociais, nóminas,
seguros de accidentes, mutuas, etc., correspondentes ao persoal adscrito o servizo; a
afiliación da persoa que desempeñe un determinado labor; o organigrama co nome e
categoría laboral do persoal que ocupe os diversos postos de traballo e, en xeral, toda
aquela información que permita comprobar o equipo e identificar os responsables das
distintas tarefas dos servizos prestados.
13.5. O Concello poderá esixir ao contratista que separe do servizo ou sancione
calquera empregado da contrata que dera motivo para elo. Do mesmo xeito, o Concello
poderá esixir do adxudicatario o cambio de persoal que estea a utilizar para os traballos
contratados sempre que haxa incorrección por parte deste.
13.6. Será responsabilidade do contratista axustar as condicións do traballo do persoal
ao disposto na lexislación social, de saúde laboral, e aos convenios colectivos vixentes,
polo que o Concello queda totalmente exento de responsabilidade sobre a relacións
entre o contratista e o seu persoal.
13.7. O persoal que empregue o contratista deberá actuar, en todo momento, con
corrección e consideración fronte aos empregados municipais, usuarios, subscritores e
socios, así como estar correctamente uniformado e identificado. Das faltas de aseo,
decoro ou uniformidade no vestir, así como da descortesía, faltas de información,
atención ou debida consideración, mal trato que o persoal adscrito observe con
respecto aos empregados municipais, usuarios, subscritores ou socios, será
responsable o contratista adxudicatario.
13.8. No prazo de dez días dende a formalización do contrato deberá notificarse ao
Concello o nome da persoa que exercerá a representación da empresa xestora. A
devandita persoa será responsable do correcto funcionamento das instalacións e
servizos, e procurará a observancia das disposicións legais e das normas de
funcionamento interno, así como atender as posibles reclamacións dos usuarios. Este
representante deberá asistir ás reunións ás que se lle indique para tratar asuntos
relativos ao servizo obxecto do contrato.
Detentará funcións específicas de apoderado na dirección dos servizos que se
encomendan, de acordo coas condicións contidas nos pregos e as directrices que a
empresa adxudicataria reciba do Concello. Igualmente responsabilizarase do coidado
pola orde, disciplina, distribución e asignación do traballo e a supervisión do
comportamento dos empregados da empresa para a súa gratificación, promoción ou
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sanción no ámbito laboral. Así mesmo establecerá medidas de control e vixilancia de
asistencia aos seus traballadores, que deberán ser as normalmente esixibles en
calquera empresa, e que servirán non só para ese control de asistencia, senón para a
verificación por parte do Concello.
13.9. O contratista contará co persoal capacitado necesario para o desempeño dos
traballos obxecto da contrata e asumirá a responsabilidade das decisións que deban
ser tomadas na prestación do servizo, que non afectarán ás administracións
contratantes fóra do marco estrito do pactado na contrata. Se por razón das normas de
seguridade e hixiene no traballo se precisase algunha intervención técnica, será do seu
cargo e pola súa conta proporcionar ao persoal a debida asistencia para o desemperio
das actividades concertadas.
13.10. O Concello non terá relación xurídica, nin laboral, de tipo ningún co persoal
pertencente á empresa adxudicataria durante a vixencia do contrato nin á súa
terminación. En ningún momento o Concello se subrogará nas relacións contractuais
entre o contratista e o persoal da entidade adxudicataria, xa sexa por extinción da
sociedade ou da súa personalidade xurídica, quebra, suspensión de pagamentos,
rescate ou calquera outra causa similar.
13.11. A empresa adxudicataria garantirá a axeitada formación do persoal segundo a
lexislación laboral vixente.
13.12. O contratista quedará obrigado ao cumprimento da normativa establecida na Lei
31/95, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais e demais lexislación
reguladora da devandita materia e ao Convenio de Instalacións Deportivas.
13.13. O persoal da empresa adxudicataria dirixirase aos usuarios e usuarias en
galego, agás nos casos de petición expresa destes.
13.14. Para cubrir as necesidades de persoal xeradas pola posta en marcha das novas
instalacións e o mantemento das existentes, en caso de necesidade a empresa
concesionaria consultará e valorará a bolsa de emprego xestionada polo concello de
Teo.

14.- XESTIÓN DO PERSOAL DURANTE A VIXENCIA DO CONTRATO.
No momento de inicio da prestación dos servizos obxecto do contrato, a empresa
adxudicataria comunicará ao Concello a relación de persoal adscrito ao servizo, así
como a relación nominal do mesmo. O adxudicatario está obrigado a presentar
anualmente, ou cando o solicite o Concello, a actualización do equipo de persoal con
determinación da situación e condicións de cada empregado, e a relación de altas e
baixas que se produzan no equipo.
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A empresa adxudicataria organizará baixo a súa responsabilidade os sistemas de
xestión do persoal e de organización do traballo, de forma que se obteña a maior
eficacia no servizo. Con todo terase que garantir a presenza obrigatoria mínima dun
operario de mantemento na totalidade do complexo, todos os días nos que se preste o
servizo e no horario de apertura das instalacións.
A empresa adxudicataria someterase estritamente á lexislación social e laboral vixente
en cada momento. A este fin, confeccionaranse as relacións nominais TC2, que deberá
presentar ao Concello mensualmente, así mesmo deberá acreditar estar ao corrente
nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
A empresa adxudicataria estará obrigada a implantar en materia de formación as
medidas necesarias para incrementar a eficacia na prestación do servizo e a
profesionalidade dos traballadores ao seu cargo.
15.- PERSOAL MÍNIMO DO CONCESIONARIO NAS INSTALACIÓNS.
Establécese un equipo mínimo de acordo co estudo económico-financeiro. Os
licitadores incluirán no seu Proxecto de Xestión a súa proposta neste aspecto
convenientemente xustificada.
En todo caso, os licitadores dispoñerán do persoal suficiente en cada momento de
forma que se dea cumprimento a toda a normativa existente para este tipo de
instalacións no relativo á seguridade dos usuarios e do propio persoal da empresa, e
tendo en conta todos os extremos que se poidan orixinar durante a prestación do
servizo, tales como horarios de maior afluencia, eventos deportivos ou sociais nas
instalacións, etc., de conformidade co disposto no Decreto 103/2005, do 6 de maio,
polo que se establece a regulamentación técnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo
da Comunidade Autónoma de Galicia.
O Concello, no transcurso do contrato, en caso de que se comprobase que os medios
persoais ou materiais asignados pola empresa resultasen insuficientes para o servizo,
ou mesmo para suplir necesidades novas da poboación, poderá impoñer ao contratista
a ampliación do equipo, así como a renovación substancial do material do servizo coa
compra de novo material de tecnoloxía máis avanzado que permita afrontar as
situacións de evolución das condicións da prestación, sen prexuízo das compensacións
económicas a que houbese lugar.

16. SERVIZO DE ATENCIÓN AOS/ÁS USUARIOS/AS.
Nas dependencias municipais da Concellaría de Deportes existirá un impreso a
disposición dos usuarios/as onde se recollerán as súas suxestións, solicitudes, queixas
ou calquera outra comunicación respecto o servizo. Para conseguir a maior
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optimización deste servizo, a empresa adxudicataria deberá documentar ao Concello
sobre todos os contidos do servizo, ao obxecto de que o Concello poida desenvolver o
labor informativo que sexa requirido polos veciños.
Con todas as incidencias e comunicacións recibidas o Concello levará un libro rexistro
que será tido en conta á hora de avaliar a calidade do servizo.

17. COMlSlÓN DE SEGUIMENTO E CONTROL.
Unha vez adxudicado o contrato, constituirase unha Comisión de Seguimento e Control
do Servizo que estará presidida polo concelleiro/a delegado/a da área. Formarán parte
desta outros dous concelleiros/as nomeados pola Alcaldía, o técnico municipal de
Deportes e os/as representantes do contratista. Reunirase coa periodicidade necesaria
para resolver as cuestións relacionadas co funcionamento da instalación, tanto dende o
punto de vista do mantemento coma do uso técnico de cara ao público.

18. INSPECCIÓN.
Para supervisar a asistencia do persoal ao traballo e a súa eficacia, mantendo ao
propio tempo un permanente contacto co responsable do Concello, o adxudicatario
designará un representante da súa confianza con poderes abondo para a resolución
inmediata de cantos defectos e incidencias sexan observados na prestación do servizo,
sempre que non supoñan modificacións desta non autorizadas.
O responsable do contrato ou outros técnicos municipais, poderá inspeccionar traballo
realizado polo persoal adscrito ao servizo e comprobar a limpeza efectuada cando o
considere oportuno, subscribindo un acta no momento da inspección que será asinada
por este e polo representante da empresa adxudicataria.

19. INVENTARIO.
A entidade concesionaria está obrigada a levar un libro inventario dous bens mobles
existentes nas instalacións, coa expresión dás súas características, marca e modelo,
así como a súa valoración económica e estado actual, fotografía do ben se así se
esixise polo Concello de Teo, e a data de adquisición.

20. RESIDUOS.
Os diversos residuos que se xeren pola prestación do servizo nas instalacións obxecto
do contrato, serán xestionados polo concesionario e segundo ou disposto na normativa
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vixente.
ANEXO I
MEMORIA DE MELLORAS DE EQUIPAMENTO
As empresas licitadoras poderán ofertar melloras do equipamento mínimo esixido no
Prego.
O equipamento complementario ofertado deberá estar detallado e valorado nunha
memoria de melloras, e axustarase ás características que de seguido se relacionan,
sendo a valoración máxima polo importe que se indica, IVE engadido:
•

PISCINA CUBERTA

1. CONTROL DE ACCESOS, RECEPCIÓN E ÁREA ADMINISTRATIVA
1.1. Control de accesos
Dotación complementaria sobre a mínima esixida, directamente relacionada con ese
uso.
Importe máximo a valorar: 7.000€
1.2. Despachos administrativos
Dotación orientativa: mesas despacho con ala, caixoneiras, sillóns con brazos, sillas
despaho, estanterías abertas, armarios pechados e persianas venecianas para cubrir
as ventás
Importe máximo a valorar: 6.000€
1.3. Vestíbulo de entrada
Dotación orientativa: Mobiliario modular descanso-agarda-pequena consumición para
un mínimo de dez persoas
Importe máximo a valorar: 2.000€
2. XIMNASIO
Dotación complementaria sobre a mínima esixida, directamente relacionada con ese
uso.
Importe máximo a valorar: 50.000€
3. ESPAZO POLIVALENTE PRIMEIRO ANDAR (160,40 m2)
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Dotación complementaria sobre a mínima esixida, directamente relacionada con ese
uso.
Importe máximo a valorar: 8.000€
4. ESPAZO POLIVALENTE SOTO (141,70 m2)
Dotación complementaria sobre a mínima esixida, directamente relacionada con ese
uso.
Importe máximo a valorar: 8.000€
5. ESPAZO PISTAS DEPORTIVAS (400,00 m2)
Dotación complementaria sobre a mínima esixida, directamente relacionada con ese
uso.
Importe máximo a valorar: 25.000€
6. ZONA DE PRAIA
Instalacións complementarias de uso da auga, tipo jakuzzi, etc.
Importe máximo a valorar: 22.500€
7. EQUIPAMENTO DE LIMPEZA
Dotación complementaria sobre a mínima esixida, directamente relacionada con ese
uso.
Importe máximo a valorar: 5.000€
8. EQUIPAMENTO SANITARIO
Dotación complementaria sobre a mínima esixida, directamente relacionada con ese
uso.
Importe máximo a valorar: 2.500€
9. EQUIPAMENTO MANTEMENTO INSTALACIÓNS
Dotación complementaria sobre a mínima esixida, directamente relacionada con ese
uso.
Importe máximo a valorar: 2.000€

•

PISCINAS DESCUBERTAS

Mellora das instalacións existentes
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Importe máximo a valorar: 12.000€

Teo, 26 de novembro de 2012
O alcalde,

Martiño Noriega Sánchez
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