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A  C  T  A  1/2013 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 31 DE XANEIRO DE 2013 – 
 

Na Casa do Concello, a trinta e un de xaneiro de dous mil trece, 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 
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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 15.11.12 E 29.11.12. 
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  858/12 Á 966/12 E DA 
01/13 Á 85/13. 
3.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN RELATIVO Ó 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS NO 
TERCEIRO TRIMESTRE DE 2012. 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DE ACCIÓN 
SOCIAL PARA OS TRABALLADORES/AS DO CONCELLO DE TEO. 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO DA 
OBRA DE AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA PISTA CRUCEIRO DE 
FRANCOS A PONTE DE PARADELA (POS COMPLEMENTARIO 2012). 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO DA 
OBRA DE ACONDICIONAMENTO DO VIAL RECESENDE-CATRO CAMIÑOS (POS 
2013). 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO PSDEG-PSOE SOBRE MEDIDAS DO CONCELLO DE 
TEO FRONTE AOS DESAFIUZAMENTOS. 
8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE ARBITRAXE DE 
CONSUMO E CANXE DE PARTICIPACIÓNS PREFERENTES E OBRIGAS 
SUBORDINADAS. 
9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESAFECTACIÓN DAS ESCOLAS 
UNITARIAS DE FRANCOS, RARÍS E SOLLÁNS. 
10.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE MANTEMENTO E 
CONSERVACIÓN DOS PAVILLÓNS MUNICIPAIS. 
11.- DITAME DA MOCIÓN DE INTEO RELATIVA Á HABILITACIÓN DE LOCAIS 
MUNICIPAIS PARA ACTIVIDADES DA 3ª IDADE. 
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12.- DITAME DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO DE BENESTAR SOCIAL, 
IGUALDADE E PARTICIPACIÓN VECIÑAL SOBRE DECLARACIÓN SOLIDARIA CO 
ALZHEIMER. 

   13.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG RELATIVA Á ELABORACIÓN DUN PLAN DE 
HUMANIZACIÓN E SEGURIDADE VIARIA NO CONCELLO DE TEO QUE 
CONTEMPLE UN PLAN DE ACCESOS AOS CENTROS DE ENSINO E DE SAÚDE, 
DE EXECUCIÓN INMEDIATA. 
14.- DITAME DA  MOCIÓN DO BNG A FAVOR DUNHA XESTIÓN ECOLÓXICA E 
SUSTENTÁBEL DO LIXO. 
15.-  MOCIÓNS. 
16.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

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

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

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

seguintes: 

 
 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO 15.11.12 E 29.11.12. 

 

Acta da sesión extraordinaria do día 15 de novembro 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 15/11/12. 

 

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

 

Acta da sesión ordinaria do día 29 de novembro 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 29/11/12. 

 

Non habendo observacións ao respecto, queda aprobada a acta citada. 
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2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  858/12 Á 966/12 E DA 
01/13 Á 85/13. 
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 26 de novembro ata o 31 

de decembro de 2012, que comprenden os números 858 ao 966, e dende o día 1 ata o 

27 de xaneiro, que comprenden, os números 1 a 85, 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.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN RELATIVO Ó 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS NO 
TERCEIRO TRIMESTRE DE 2012. 
O Sr. alcalde da conta do informe conxunto de Tesourería e Intervención, de 

05/12/2012, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no 

terceiro 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. 

 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE REGULAMENTO DE ACCIÓN 
SOCIAL PARA OS TRABALLADORES/AS DO CONCELLO DE TEO. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 24/01/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de personal, seguridade cidadán, 

comunicación e medio natural de 28/01/2013. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Establecida negociación previa na Mesa Xeral de persoal do Concello, e asumindo a 

proposta realizada por parte dos representantes dos traballadores/as públicos do 

Concello de Teo (Comité de Empresa do Persoal Laboral e Delegado de Persoal 

Funcionario) sobre o Regulamento de Acción Social. 
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Dando cumprimento ao establecido no Capítulo XVII do Acordo Regulador das 

condicions laborais do persoal funcionario ao servizo do Concello de Teo e no 

establecido no Capítulo XVII do Convenio Colectivo do persoal laboral ao servizo do 

Concello de Teo, no que se establece o fondo de acción social, e no que se remite a 

xestión e asignación individualizada do importe das axudas ao que se estableza no 

Regulamento de Acción Social que deberá ser aprobado polo Pleno da Corporación 

De acordo co establecido no artigo 49 da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime 

local, e en virtude do exposto PROPOÑO ao Pleno da corporación, a adopción do 

seguinte  

ACORDO: 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de Regulamento de Acción Social para 

os traballadores e traballadoras municipais do Concello de Teo, que se incorpora como 

anexo á presente. 

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 explica que a proposta nace do convenio colectivo e do acordo regulador. 

Na mesa de negociación establecéuse un diálogo coas centrais e cos traballadores, 

poñéndose como requisito que fora pactado cos traballadores, polo tanto trátase dun 

texto pactado entre as centrais e os traballadores. O Sr. alcalde salienta que foi 

fiscalizado pola intervención municipal e polos asesores de personal. A cantidade 

correspóndese a un 1 % da masa salarial  e as axudas refírense á atención da saúde, 

familiares a cargo, estudos, persoas maiores a cargo, compra de vivienda, etc. Remata 

o Sr. alcalde sinalando que a proposta se pasou ao equipo de goberno a finais do 

2012. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que quería comezar o Pleno tranquilo e que o traballo fora o máis consensuado 

posible, porén para a súa sorpresa atópase cunha proposta da alcaldía na que todo o 

que tiña que vir escrito tiña que ser verdade e o fondo non é verdade. Salienta o Sr. 

Parajó que ou existe negociación ou non existe, engadindo que na proposta se fala de 

“asumindo a proposta realizada polos traballadores” e que iso non é verdade. Afirma o 

Sr. Parajó que xamais se falou nin se negociou cos representantes dos traballadores o 

recollido na disposición adicional.  

 

O Sr. alcalde sinala que iso o marca a lei. 

 

O Sr. Parajó opina que non se pode adoptar un acordo plenario baseado en mentiras. 

Explica que cando se aprobou o convenio colectivo, se informou que  respecto a todo o 

que non estivera no novo seguiría vixente o anterior, no que se recollían unhas axudas 

que nunca se abonaron, pese a que se solicitaron. Pregunta o Sr. Parajó se os 

traballadores teñen culpa de que non se abone o fondo de acción social e remata 

pedindo a retirada do asunto para comezar a negociar.  

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que non tiña nin idea de que 

este tema non se negociara, polo que vai a esperar ás explicacións do Sr. alcalde. 

Falando do Regulamento sinala que en todo caso non se vai a poder pagar en virtude 

do Decreto do 28 de decembro, polo que se no 2012 esto non está pagado, non 2013 

non se vai a poder pagar. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que se trata dun dereito recoñecido na 

normativa, no convenio colectivo e no acordo regulador do concello de Teo. Lembra 

que a acción social foi incorporada no orzamento do 2012 e despois negociouse cos 

traballadores. Salienta que o convenio levaba tempo aprobado e os representantes dos 

traballadores lle facían chegar, cando él era concelleiro, as súas queixas porque non se 

facía. Di o Sr. Fernández que na Comisión Informativa se dicía que non era un 

posicionamento político, cando si que o é, tendo en conta como se comunica, e sobre 

todo vendo a prensa de hoxe, botando por diante o contexto, polo tanto sí que se trata 

dunha decisión política. Salienta o Sr. Fernández que hai persoal que denuncia que 
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non lle foron abonadas determinadas cantidades, como se sinala na prensa, e se non 

se abonan esas cantidades dificilmente se vai a poder abonar a acción social, existindo 

polo tanto certo oportunismo. Considera o Sr. Fernández que tamén hai que ter en 

conta que estas cuestións dan lugar a certa demagoxia destructiva e así a xente non o 

ve como un dereito senón como un privilexio 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo, José A. Patiño Amboage. 

 

O Sr. Patiño sinala que está de acordo co dito polo Sr. Parajó, xa que parece ser que 

non está negociado, que so existiu unha proposta do personal laboral na que non ian 

as disposicións adicional e transitoria. 

 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Parajó que para querer ter un Pleno tranquilo, chamar 

mentiroso aos que fan a proposta, non é a mellor forma, engadindo que non é mentira. 

Explica que hai unha proposta que se fixo polos representantes de persoal e despois 

unha mesa onde se lles invitou a que chegaran a unha proposta consensuada. Di o Sr. 

alcalde que ao texto non se lle fixo ningún cambio, so os derivados da fiscalización. 

Explica que o da disposición adicional non é negociable, porque é a Lei, e iso non 

admite negociación. En canto á intervención da Sra. Lemus dille o Sr. alcalde que hai 

unha disposición transitoria para blindar o pago. Salienta que tratándose do tema non 

hai máis, que houbo unha mesa e non houbo negociación porque non existiu 

contraproposta, senón que se asinou a proposta presentada. Explica o Sr. alcalde que 

existía unha abuso por parte das personas non integradas e o Regulamento proposto 

dá transparencia e clarifica a situación en relación aos non integrados. Tratándose da 

intervención do Sr. Fernández, o Sr. alcalde indícalle que non se abonaron as 

festividades á policía, porque non se xustificaron, e cando se xustificou se pagou, e se 

fixo a semana pasada. Opina o Sr. alcalde que outra cousa é que o que se dixo na 

prensa se faga con fins de desestabilización do goberno. Reitera que non hai nada 

pendente, sendo diferente saber porque non o xustificaron antes, porque no momento 

en que o xustificaron se pagou na primeira nónima. Remata o Sr. alcalde salientando 

que é un error dicir que no se está cumprindo a nivel retributivo. 
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

pregunta se non se modifica nada en relación ás axudas de estudos. 

O Sr. alcalde resposta que ata o de agora se estaba pagando incluso por enriba da 

disposición transitoria, non efectuándose algúns pagos como consecuencia dos 

reparos de intervención. 

 

O Sr. Parajó di que o outro día tiña pensando apoiar a proposta, porén si lle chega 

unha información non lle vai a dicir ao Sr. alcalde que ten a razón se non a ten. Di o Sr. 

Parajó que descoñece se a disposición é por lei ou non, porén si se introduce algo novo 

ten que sabelo a parte contraria, e non se pode meter a calzador despois da 

negociación. O Sr. Parajó dille ao Sr. alcalde que o que lle molesta é que se lle diga 

que é mentira, e que a el lle dixeron que o que di o Sr. alcalde non é a realidade. 

Considera o concelleiro do grupo mixto que efectivamente podería ter utilizado outra 

palabra, polo que retira a palabra mentira, engadindo que en todo caso o Sr. alcalde 

non pode vender unha moto que non é. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que tendo en conta que se vai 

a someter a exposición pública, as queixas dos traballadores tamén se poden facer 

nese momento e logo xa se verá coa aprobación, engadindo que ela vaille dar un voto 

de confianza. En canto ás débedas dos policías a Sra. Lemus di que agradecería ao Sr. 

alcalde que cando fale dos traballadores do concello non fale de intentos de 

desestabilización, por respeto a eses traballadores. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que se sae adiante o Regulamento 

haberá que aplicalo e se non se pode aplicar habería unha reclamación, engadindo que 

se trata dun problema que non so é deste ano. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Patiño, quen pregunta quen estaba na negociación. 

 

O Sr. alcalde di que o acordo se lles pasou, como proposta consensuada, polo comité 

de empresa dos laborais, o representante dos funcionarios e as centrais sindicais. 

Salienta o Sr. alcalde que o Sr. Parajó di que non se negociou e niso ten razón porque 

non se fixo contraproposta. Hai un convenio que marca un 1%, se puxeron de acordo, e 
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se lles pasou, clarificándose unicamente cuestións de legalidade. Tratándose das 

alegacións en medios públicos di o Sr. alcalde que en Teo se é riguroso, con moito 

esforzo, a diferenza doutros moitos concellos, engadindo que na información se di que 

á Protección Civil tampouco se lle pagou, cando xa se fixeran os abonos.   

 

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 
(PSdeG-PSOE)) e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto (IN-TEO)), acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento de Regulamento de Acción Social 
para os traballadores e traballadoras municipais do Concello de Teo, que se 
incorpora como anexo á presente. 
 
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 ACCIÓN SOCIAL PARA OS TRABALLADORES E 
TRABALLADORAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO 

 

CAPITULO I 

NORMAS XERAIS 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Para poder optar as melloras sociais reguladas no 
presente texto, deberán concorrer con carácter xeral os seguintes requisitos, ademais 
dos que se sinalen de forma específica para cada concepto: 
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• Será condición indispensable prestar servizos no Concello de Teo como 
persoal funcionario ou laboral con praza en propiedade, ou persoal 
interino, contratado laboral ou en prácticas que acredite un ano de 
relación laboral continuado en dito Concello. 

• As axudas concedidas consonte ao establecido no presente regulamento, 
terán efectos dende a data en que se adquire a condición de persoal ao 
servizo do Concello de Teo e ata a data en que dita condición se perda. 

• A perda da condición de traballador/a do Concello de Teo, implicará 
tamén a perda de todos os beneficios derivados da aplicación deste 
Regulamento, polo que se desestimará calquera solicitude relacionada 
con estas melloras que sexa presentada con posterioridade a data de 
cesamento. A persoa solicitante deberá formalizar a súa solicitude tendo 
relación funcionarial ou laboral vixente nese momento, agás os 
traballadores/as que adquiran a condición de xubilados/as que poderán 
formalizar, na data que se estableza ao efecto, as solicitudes 
correspondentes ao ano no que adquiran dita condición, e referida ao 
período que abrangue dende o 1 de xaneiro ata a data do seu cese. 

• Non poderá existir duplicidade de axudas co mesmo obxecto e finalidade 
para unha mesma persoa beneficiaria. Asimesmo aqueles 
traballadores/as do Concello de Teo que sexan matrimonio ou parella de 
feito non poderán ser ambos beneficiarios dunha mesma axuda, agás nas 
correspondentes aos conceptos 1 e 7 establecidos no Capítulo I, apartado 
3.1. 

 

2-COMISIÓN MIXTA DE VALORACIÓN: Para levar a cabo valoración das axudas 
constituirase unha comisión mixta de valoración de carácter paritario composta polos 
seguintes membros: 

• Presidente: o Alcalde ou persoa en quen delegue. 
• Secretario/a, con voz en sen voto: o da Corporación ou persoa en quen delegue. 
• Un técnico/a designado/a pola Alcaldía. 
• Un/unha representante do persoal funcionario. 
• Un/unha representante do persoal laboral, proposto/a polo Comité de empresa. 

2.1-As funcións da Comisión serán as seguintes: 
• Propoñer a resolución das dúbidas que puideran xurdir na aplicación do presente 

Regulamento. 
• Propoñer a introducción de calquera modificación que fose precisa para un 

mellor desenvolvemento e aplicación do presente Regulamento. 
• Distribuir as axudas de conformidade co previsto no presente Regulamento. 
• Velar polo cumplimento estricto do disposto no presente Regulamento 

2.2-A convocatoria da comisión mixta de valoración realizarase a iniciativa do seu 
presidente ou de dous dos seus membros con voz e voto. Para a súa constitución 
deberán estar presentes alomenos tres membros con voz e voto e os acordos 
adoptaranse por maioría simple. 
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3-DISTRIBUCIÓN DA CONSIGNACIÓN ORZAMENTARIA DAS MELLORAS SOCIAIS: 
As axudas concederanse con cargo a partida orzamentaria de acción social, 
equivalente ao 1% da masa salarial conxunta do persoal laboral e funcionario, que se 
dotará de forma anual nos orzamentos municipais de acordo ao establecido no Acordo 
Regulador e no Convenio Colectivo. Para o cálculo do 1% da masa salarial 
consideraranse as prazas existentes no orzamento á data de aprobación así como as 
contratacións previstas no prazo dese ano. A cantidade líquida do 1% incrementarase 
proporcionalmente ao número de prazas de nova creación correspondentes a cada 
período orzamentario.  

3.1- As contías das axudas distribuiranse por conceptos e dacordo coas seguintes 
prioridades: 

1. Axudas para atención a saúde: 35% da consignación equivalente ao 1% da 
masa salarial. 

2. Axudas para atención de familiares con discapacidade: 20% do restante 65% da 
consignación equivalente ao 1% da masa salarial. 

3. Axudas por persoas maiores a cargo: 20% do restante 65% da consignación 
equivalente ao 1% da masa salarial. 

4. Axudas por estudos: 20% do restante 65% da consignación equivalente ao 1% 
da masa salarial. 

5. Axudas por gastos de garderías: 20% do restante 65% da consignación 
equivalente ao 1% da masa salarial. 

6. Axudas por falecemento: 5% do restante 65% da consignación equivalente ao 
1% da masa salarial. 

7. Axudas para o acceso a instalación deportivas municipais: 5% do restante 65% 
da consignación equivalente ao 1% da masa salarial. 

8. Axudas para a compra de 1ª vivenda: 10% do restante 65% da consignación 
equivalente ao 1% da masa salarial 

 

4-GRUPOS: Segundo as retribucións brutas anuais percibidas polos distintos 
traballadores/as do Concello de Teo, establécense os seguintes grupos para o acceso 
as axudas sociais: 

 GRUPO 1: Ata 22.148 €/Ano. 

 GRUPO 2: De 22.149 Euros/Ano ata 27.443 €/ano. 

 GRUPO 3: De 27.444 Euros/Ano ata 31.559 €/ano. 

 GRUPO 4: De 31.560 Euros/Ano ata 37.907 €/ano. 

 GRUPO 5: Máis de 37.908 €/ano 

 

5-LÍMITES DAS AXUDAS: Os importes aboados en concepto de axudas non poderán 
ser superiores ao gasto efectuado e debidamente xustificado. No caso de recibir outras 
axudas, deberán comunicarse na solicitude e xustificar que, en total, non superan o 
límite do gasto. 
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6-AXUDAS PERCIBIDAS INDEBIDAMENTE: Os beneficiarios que por causas alleas a 
eles perciban axudas as que non teñen dereito, reintegrarán ao Concello as cantidades 
percibidas indebidamente podendo optar por dúas posibilidades: 

a) Reintegrar voluntariamente as cantidades percibidas de forma indebida, nun 
único pagamento no prazo de 15 días dende que se lle inste por parte do 
Concello. 

b) Aceptar un desconto na nómina mensual en contía non inferior ao 10% das 
retribucións brutas, ata liquidar o total do débito. 

As persoas que incorran en falseamento de datos ou documentos e perciban axudas 
por mor de dito falseamento, incorrirán nas responsabilidades disciplinarias que 
correspondan e ademais serán instadas polo Concello a que no plazo de 15 días 
reintegren as cantidades percibidas. En caso contrario, practicaráselles unha deducción 
en nómina nunha contía non inferior ao 30% das súas retribucións brutas, ata liquidar o 
importe total do débito. Estas persoas perderán o dereito a percibir calquera axuda 
deste Regulamento por un período de 5 anos. 

 

7-CAUSAS XERAIS DE EXCLUSIÓN DAS AXUDAS: Serán causas de exclusión das 
axudas sociais as seguintes: 

• Presentar as solicitudes fora de plazo. 
• Non xuntar á solicitude a documentación esixida. 
• Carecer dalgún dos requisitos nos documentos esixidos. 
• O falseamento e/ou ocultación de datos ou documentos. 

 

8-TRAMITACIÓN: O departamento de Persoal será o encargado de realizar os tramites 
das solicitudes, previos ao seu estudo e valoración pola Comisión Mixta de Valoración. 

8.1-As solicitudes presentaránse no Rexistro Xeral do Concello de Teo ao longo do 
mes de xaneiro, referidas a feitos causantes comprendidos no período do 1 de xaneiro 
ao 31 de decembro do ano anterior ao da petición. 

8.2-A Comisión de Mixta de Valoración poderá solicitar da persoa interesada calquera 
tipo de información ou documentación adicional á inicialmente presentada, 
establecendo un plazo de rectificación de 10 días. A proposta resultante será sometida 
á fiscalización da Intervención municipal. 

8.3-A non presentación da documentación requirida nos prazos sinalados será motivo 
de denegación da axuda solicitada. 

8.4-O pagamento das axudas concedidas será incorporado na nómina correspondente, 
mediante transferencia bancaria, previas as retencións que procedan. 

8.5-O pagamento das axudas debidamente aprobadas, farase efectivo no prazo dun 
mes dende a data da resolución.  

9-RESOLUCIÓN: A concesión das axudas definidas neste Regulamento corresponderá 
á Alcaldía, agás delegación expresa, que deberá resolver no prazo de 2 meses, 
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contandos dende o remate do prazo de presentación das solicitudes, consonte a 
proposta que formulará a Comisión Mixa de Valoración. 

 

CAPITULO II 

AXUDAS POR ATENCIÓN A SAÚDE 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 

1.1-TIPOS DE AXUDAS: As axudas por este concepto abarcará os seguintes 
subconceptos: 

a)-Odontoloxía:  

RX (ortodoncia e diagnose). 

Profilaxe e limpezas. 

Empastes e reconstrucións. 

Endodoncias e extraccións. 

Cirurxía. 

Implantes/enxertos. 

Próteses. 

Coroas e caras. 

Ortodoncias. 

b)-Oftalmoloxía:  

Cristais. 

Monturas. 

Lentes de contacto. 

Cirurxía oftalmolóxica. 

c)-Outros:  

Audífonos. 

Prótesis ortopédicas. 

Especialidades médicas non cubertas pola Seguridade Social (fisioterapia, 
acupuntura…) 

Tratamentos farmacolóxicos na porcentaxe non cuberta pola Seguridade Social 

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude en modelo normalizado debidamente cuberto. 
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• Factura desagregada por conceptos, orixinal ou compulsada, que acredite o 
gasto realizado. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento do 50% do 
custo total de cada factura ata acadar o tope máximo establecido. No caso das facturas 
farmacéuticas, o 50 % calcularase sobre o importe que non cubre a Seguridade Social. 

1º GRUPO: Ata un máximo de 300 € por beneficiario/a e ano. 

2º GRUPO: Ata un máximo de 270 € por beneficiario/a e ano. 

3º GRUPO: Ata un máximo de 240 € por beneficiario/a e ano. 

4º-GRUPO: Ata un máximo de 210 € por beneficiario/a e ano. 

5º GRUPO: Ata un máximo de 180 € por beneficiario/a e ano. 

 

CAPÍTULO III 

AXUDAS POR FAMILIAR A CARGO CON DISCAPACIDADE 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 
Será condición indispensable que convivan con persoas ao seu cargo que presenten 
unha discapacidade física, psíquica ou sensorial que alcance polo menos o 65% de 
grao de discapacidade, e que sexan familiares ata o 1º grado de consanguinidade ou 
afinidade. 

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude en modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Fotocopia compulsada do libro de familia ou fotocopia compulsada do contrato 

de acollemento familir pre-adoptivo. 
• Fotocopia compulsada da resolución de valoración de nivel e grao de 

dependencia outorgada polo organismo  competente. 
• Certificación de ingresos que acredite que a persoa discapacitada non percibe 

ingresos integros computables para os efectos do IRPF que superen o salario 
mínimo interprofesional. 

• Certificado de convivencia, agás no caso de fillos/as do beneficiario/a. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos:  

1º GRUPO: 200 € anuais/por persona a cargo. 

2º GRUPO: 180 € anuais/por persona a cargo. 

3º GRUPO: 160 € anuais/por persona a cargo. 

4º-GRUPO: 140 € anuais/por persona a cargo. 

5º GRUPO: 120 € anuais/por persona a cargo. 
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CAPÍTULO IV 

AXUDAS POR ESTUDOS 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo cando as solicite para si 
mesmo. No caso do persoal temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar 
unha relación laboral de alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito 
á prestación da axuda. Serán tamén persoas beneficiarias os seus fillos/as 
conviventes, menores de 25 anos no momento de formalizar a matrícula, e que 
dependan económicamente del.  

1.2-Documentación requirida: 
• Certificación expedida polo centro docente que acredite a formalización da 

matrícula e o curso académico. Se fora preciso, presentarase tamén xustificante 
dos gastos realizado por este concepto. 

• No caso de que os fillos/as fosen maiores de 18 anos, presentarase unha 
declaración xurada de que non perciben ningún tipo de renda derivada do 
traballo por conta allea. 

• Fotocopia compulsada do libro de familia ou fotocopia compulsada do contrato 
de acollemento familiar pre-adoptivo. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos:  

Educación Infantil, Educación Primaria, ESO: (axuda por curso do ciclo). 

1º GRUPO: 100 € anuais. 

2º GRUPO: 90 € anuais. 

3º GRUPO: 80 € anuais. 

4º-GRUPO: 70 € anuais. 

5º GRUPO: 60 € anuais. 

Formación Profesional, Bachillerato: (axuda por curso do ciclo) 

1º GRUPO: 150 € anuais. 

2º GRUPO: 135 € anuais. 

3º GRUPO: 120 € anuais. 

4º-GRUPO: 105 € anuais. 

5º GRUPO: 90 € anuais. 

Universidade: (axuda por curso da carreira) 

1º GRUPO: 200 € anuais. 

2º GRUPO: 180 € anuais. 

3º GRUPO: 160 € anuais. 

4º-GRUPO: 140 € anuais. 
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5º GRUPO: 120 € anuais. 

1.4 As cantidades desta axuda entenderase que son por beneficiario/a ata acadar un 
máximo de 300 € por solicitante. 

 

CAPITULO V 

AXUDAS POR PERSOAS MAIORES A CARGO 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal) deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 
Será imprescindible que convivan con persoas maiores de 65 anos ata o segudo grado 
de consanguinidade ou afinidade. 

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude do modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Certificado de convivencia. 
• Certificación de ingresos que acredite que a persoa maior de 65 anos non 

percibe ingresos integros computables para os efectos do IRPF que superen o 
salario mínimo interprofesional. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos:  

1º GRUPO: 200 € por persoa e ano. 

2º GRUPO: 180 € por persoa e ano. 

3º GRUPO: 160 € por persoa e ano. 

4º-GRUPO: 140 € por persoa e ano. 

5º GRUPO: 120 € por persoa e ano. 

 

CAPÍTULO VI 

AXUDAS POR GARDERÍA 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 
As axudas serán concedidas polos gastos derivados da estancia dos fillos/as en 
escolas infantís (garderías).  

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude no modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Fotocopia compulsada do libro de familia. 
• Factura do pagamento da gardería. 
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1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento do 50% do 
custo total de período comprendido entre setembro e agosto de cada ano natural, ata 
un límite máximo de: 

1º GRUPO: 150 € por neno. 

2º GRUPO: 135 € por neno. 

3º GRUPO: 120 € por neno. 

4º-GRUPO: 105 € por neno. 

5º GRUPO: 90 € por neno. 

 

CAPÍTULO VII 

AXUDA POR FALECEMENTO 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo a familia que conviva co persoal funcionario e laboral do Concello de Teo que 
houbese falecido. No caso do persoal temporal (interino ou laboral temporal), deberán 
acreditar unha relación laboral de alomenos un ano; no caso de non acreditala non 
terán dereito á prestación da axuda. 

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude no modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Certificado de convivencia. 
• Copia compulsada do certificado de falecemento do traballador municipal. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento de 600 € por 
este concepto para todos os grupos. 

 

CAPÍTULO VIII 

AXUDAS PARA O ACCESO ÁS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo cando as solicite para si 
mesmo. No caso do persoal temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar 
unha relación laboral de alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito 
á prestación da axuda. Esixirase unha estrita suxeición ao réxime de control de 
asistencia: o persoal muicipal deberá acreditar unha asistencia mínima de 50 días ao 
ano. 

1.2-Documentación requirida:  
• Solicitude do modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Factura do gasto realizado correspondente ao ano natural ao que se refire a 

convocatoria. 
• Xustificación das datas de asistencia ás instalación deportivas municipais. 
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1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento de 50 € ao ano 
por este concepto para todos os grupos. 

 

CAPÍTULO IX 

AXUDAS POR COMPRA DE 1ª VIVENDA 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo con praza en propiedade 
establecida no Cadro de Persoal. No caso do persoal temporal (interino ou laboral 
temporal) deberán acreditar unha relación laboral de alomenos un ano; no caso de non 
acreditala non terán dereito á prestación da axuda. Os beneficiarios deberán cumprir as 
seguintes condicións: 

• Que o beneficiario/a sexa propietario/a da vivenda adquirida mediante compra 
ou adxudicación e que constitúa a residencia habitual e permanente. 

• Que o beneficiario/a non sexa propietario doutra vivenda. 

1.2-Documentación requirida:  
• Solicitude do modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Fotocopia compulsada da escritura de compravenda da vivenda. 
• Xustificación de que se ocupa de forma habitual a vivenda para a que se solicita 

a axuda. 
• Declaración xurada de non ter en propiedade outra vivenda. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento de 500 € por 
este concepto para todos os grupos. 

A perda da condición de traballador /a en activo, ou a adquisición doutra vivenda, 
implicará a perda desta axuda. 

 

CAPÍTULO X 

REMANENTE 

No caso de que unha vez consignadas as partidas para os diferentes conceptos e 
grupos se xerase un remanente líquido, éste distribuirase entre os conceptos 
respectivos, segundo a porcentaxe establecida para cada concepto no Capítulo I, 
apartado 3.1, ata agotalo. Esto significará que os topes establecidos para cada 
concepto poderanse superar neste suposto. 

No caso de que se agote a partida para algún dos conceptos, cubrirase co remanente 
que se poida xerar, segundo a orde de prioridade establecida no Capítulo I, apartado 
3.1. 

No caso de que non se xerase remanente, e as solicitudes destinadas a un concepto 
en particular supoñan sobrepasar o tope da partida destinada a ese concepto, 
aplicarase unha reducción porcentual e proporcional a cada solicitude ata acadar o 
tope máximo establecido. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL: 

En aplicación do RD 480/93, trala entrada en vigor deste regulamento os 
funcionarios/as que no seu momento non se integraron no Réxime Xeral da Seguridade 
Social disfrutarán, estritamente, das mesmas coberturas e servizos que os 
integrados/as no Réxime Xeral da Seguridade Social, tanto na cobertura sanitaria como 
farmacéutica. Consecuentemente, estes funcionarios/as poderán optar ás axudas que 
este Regulamento establece en igualdade de condicións que o resto dos traballadores 
municipais. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

As melloras sociais reguladas no presente texto correspondentes ao ano 2012 e 
imputables ao orzamento de 2013 poderán solicitarse no prazo improrrogable de un 
mes a contar dende a aprobación definitiva deste regulamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: 

Este Regulamento manterá a súa vixencia ata a aprobación dun texto posterior que o 
derrogue de xeito expreso”. 
 
 
 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO DA 
OBRA DE AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DA PISTA CRUCEIRO DE 
FRANCOS A PONTE DE PARADELA (POS COMPLEMENTARIO 2012). 
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 21/01/2013, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 28/01/2013. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

A “Resolución sobre Intervención no Camiño de Santiago” (Rex. Entrada 11.622, do 7 de 

decembro de 2012), da D.X. de Patrimonio, autoriza o “Proxecto de afirmado e 

acondicionamento da pista Cruceiro de Francos-Ponte de Paradela”, no lugar de Rúa de 

Francos, con condicións que requiren a modificación dos materiais empregados. 
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A pesar de que o importe total da obra non sufre modificación en relación co proxecto 

aprobado polo Pleno municipal como POS complementario 2012, a necesidade que as 

certificacións de obra se axusten perfectamente ao proxecto e a necesaria adaptación ao 

IVE vixente, aconsellan realizar unha nova aprobación plenaria do proxecto modificado 

Consecuentemente PROPONSE ao PLENO: 

1. Aprobar o “Proxecto de afirmado e acondicionamento da pista Cruceiro de Francos-

Ponte de Paradela (Calo, Teo)” adaptado aos requirimentos da Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural, redactado polo enxeñeiro Manuel Novo Buján con data de 

xaneiro de 2013. 

2. Remitir o acordo de aprobación plenaria e o proxecto á Deputación da Coruña” 

 
O Sr. Sisto explica que a necesidade do modificado ven motivada pola aprobación 

condicionada de Patrimonio, que indica que hai que eliminar o adoquinado e 

recomenda utilizar pavimento menos agresivo, propoñendo a substitución por xabre ou 

a substitución de aglomerado por formigón, onde coincida co camiño de Santiago. Di o 

Sr. Sisto que, valorada a situación e como solución intermedia, se utilizará formigón en 

todo, con un tramo diferente para distinguir a zona de paso peonil. Remata o Sr. Sisto 

salientando que, pese aos cambios, o prezo non sofre variacións. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

pregunta se aparte do formigón leva unha parte doutro material por onde pasan os 

peregrinos. 

 

O Sr. Sisto resposta que unha das directrices de patrimonio é que non se pode 

incrementar o tramo pavimentado, polo tanto a circulación de peóns hai que garantila 

dentro do ancho da calzada existente. Este formigón leva árido, e se vai a utilizar un 

pardo gris e outro máis claro para que se vexa a diferenza. 

 

O Sr. Parajó amosa a súa conformidade coa proposta, engadindo que sí atopa un 

problema que pode xurdir na Rúa de Francos, onde hai dous camiños marcados, un 

por arriba, polo cruceiro, e outro por abaixo, hacia o restaurante. Pregunta o Sr. Parajó 

se tamén alí se vai a facer iso. 
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O Sr. Sisto resposta que se fará en toda a parte que coincida co camiño de Santiago, 

incluso as tres variantes que existen ali. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa a súa conformidade 

coa proposta. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen amosa a conformidade do seu grupo 

coa proposta. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen pregunta se son poucos metros. 

 

O Sr. Sisto di que aproximadamente 115. 

 

O Sr. Guerra di que, aínda que os materiais non parecen moi acordes co entorno, van a 

apoiar a 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 seus membros (7 concelleiros/as non adsritos/as, 6 PP, 2 BNG 
e 2 grupo mixto), acorda: 
 
1. Aprobar o “Proxecto de afirmado e acondicionamento da pista Cruceiro de 
Francos-Ponte de Paradela (Calo, Teo)” adaptado aos requirimentos da Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural, redactado polo enxeñeiro Manuel Novo Buján con 
data de xaneiro de 2013. 
 
2. Remitir o acordo de aprobación plenaria e o proxecto á Deputación da Coruña. 
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6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO DA 
OBRA DE ACONDICIONAMENTO DO VIAL RECESENDE-CATRO CAMIÑOS (POS 
2013). 
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 21/01/2013, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 28/01/2013. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Modificación do proxecto “Acondicionamento do vial 

Recesende-Catro Camiños” 

A Deputación transmitiu ao Concello, en escrito recibido o 14 de xaneiro (Rex. de entrada 

nº 365), que o proxecto “Acondicionamento do vial Recesende-Catro Camiños” non incluía 

o estudo de xestión de residuos segundo dispón o RD 105/2008, nin a partida relativa ao 

custo previsto para este apartado en capítulo independiente. 

Se ben o importe total da obra non sufre modificación en relación co proxecto aprobado 

polo Pleno municipal no POS 2013, este requirimento que a Deputación realiza dende hai 

uns meses afecta ao orzamento detallado do proxecto, polo que procede realizar unha 

nova aprobación plenaria do proxecto modificado. 

Consecuentemente PROPONSE ao PLENO: 

1. Aprobar o proxecto modificado “Acondicionamento do vial Recesende-Catro 

Camiños”, redactado polo enxeñeiro Gilberto Rodríguez Rodríguez. 

2. Remitir o acordo de aprobación plenaria e o proxecto á Deputación da Coruña” 

 
 

O Sr. Sisto explica que neste caso a necesidade do modificado ven motivada pola 

esixencia da Deputación de que se incorpore un plan de xestión de residuos, cunha 

partida independente, sen que exista variación do prezo final. 
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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, amosan a conformidade dos seus respectivos grupos coa 

proposta, renunciando a unha segunda quenda de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (7 concelleiros/as non adsritos/as, 6 PP, 2 BNG 
e 2 grupo mixto), acorda: 

1.- Aprobar o proxecto modificado “Acondicionamento do vial Recesende-Catro 
Camiños”, redactado polo enxeñeiro Gilberto Rodríguez Rodríguez. 

2.- Remitir o acordo de aprobación plenaria e o proxecto á Deputación da Coruña. 
 
 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO PSDEG-PSOE SOBRE MEDIDAS DO CONCELLO DE 
TEO FRONTE AOS DESAFIUZAMENTOS. 
O Sr. alcalde explica que a moción incluída neste punto da orde do día, fora ditaminada 

na Comisión Informativa correspondente do Pleno de novembro, deixandose en todo 

caso sobre a mesa no citado Pleno para permitir á propoñente, ausente nese Pleno, 

que a puidera defender noutro momento. O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do 

grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia. 

 

A Sra. Lemus sinala que, tal e como xa anunciou na Comisión informativa, vai a retirar 

a moción porque despois do Pleno de novembro existiu una Comisión entre todos os 

grupos onde se acordou que se irían adoptando as medidas oportunas en función dos 

casos que foran xurdindo. 
 
 
8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE ARBITRAXE DE 
CONSUMO E CANXE DE PARTICIPACIÓNS PREFERENTES E OBRIGAS 
SUBORDINADAS. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo. 
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O Sr. Guerra di que vai a intervir o concelleiro do seu grupo, D. José A. Vázquez 

Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas da conta da moción do seu grupo de 15/01/2013 (rex. entrada nº 

375) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial 

de contas, facenda e asuntos económicos de 28/01/2013.  

 
“MOCIÓN DE GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE TEO SOBRE ARBITRAXE DE 

CONSUMO E CANXE DE PARTICIPACIÓNS PREFERENTES E OBRIGAS 

SUBORDINADAS. 

 
JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de 

Teo, en nome e representación do mesmo,  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 diante do Pleno da Corporación esta 

MOCIÓN URXENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O Grupo Municipal do Partido Popular quere amosar a súa comprensión e solidariedade coas 

persoas afectadas e o desexo de que recuperen canto antes os seus aforros, dos que son 

lexítimos propietarios.  

Desde o momento no que xurde en Galicia o problema da comercialización de Participacións 

Preferentes e Obrigas Subordinadas polas caixas de aforro integradas en NCG Banco, desde a 

Xunta de Galicia, no eido das súas competencias, tratouse de buscar unha solución para os 

adquirentes destas Participacións Preferentes e Obrigas Subordinadas.  

Hai que lembrar que o problema non é novo e que tampouco é exclusivo de Galicia. De feito, 

das nove emisións vixentes de participacións preferentes, cinco tiveron lugar entre os anos 2005 

e 2008. Pero, ademais, esta é unha práctica que se estendeu por toda España entre todas as 

entidades bancarias sen que ninguén (nin o Banco de España nin a CNMV) advertira 

claramente do seu perigo para os pequenos investidores ou aforradores. Tamén emitiron 

participacións preferentes bancos e caixas como Bankia, Bankinter, Banesto, Banco Sabadell, 
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Banco Pastor, Santander, BBVA, CAM, Catalunya Caixa, Caja España, Ibercaja, Caixabank ou 

Kutxa Bank.  

A Xunta de Galicia non ten competencias no eido do Sistema financeiro, as cales lle 

corresponden ao Banco de España e á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV). Sen 

embargo, é público e notorio o esforzo feito desde a Xunta de Galicia para que a Arbitraxe de 

Consumo fose unha realidade e permitise dar unha solución rápida, áxil e gratuíta a aqueles 

clientes que foron vítimas dunha comercialización inadecuada dos diferentes produtos híbridos, 

participacións preferentes e obrigas subordinadas. Desta forma, Galicia converteuse na 

primeira Comunidade Autónoma que promoveu esta vía, a pesares de que dende determinados 

sectores da política unicamente atopamos oposición a esta fórmula. 

No momento actual, esa aposta da Xunta de Galicia pola Arbitraxe de Consumo é unha 

realidade que está permitindo dar unha solución aos aforradores que foron enganados, vítimas 

dunha comercialización indebida. 

É tan evidente esa realidade que a día de hoxe mais de 11.000 familias galegas xa recuperaron 

os seus aforros que tiñan en Participacións Preferentes e Obrigas Subordinadas, demostrándose 

a eficacia da Arbitraxe de Consumo para resolver o problema social existente. 

Téndose percorrido tanto camiño para a solución do problema, este grupo municipal entende 

que debe seguirse ese camiño da Arbitraxe de Consumo ata o final, de xeito que todos os 

supostos de comercialización de Participacións Preferentes e Obrigas Subordinadas nos que a 

comercialización por parte de NCG Banco fora con persoas cun perfil inversor inaxeitado se 

resolvan a través desta vía. 

A pesares dos acontecementos derivados do rescate ao sector financeiro español consideramos 

que os tenedores de Participacións Preferentes e Obrigas Subordinadas non poden sufrir quitas 

respecto ao nominal dos seus títulos. Neste sentido, sería desexable que o Ministerio de 

Economía e Competitividade intercedese ante las autoridades comunitarias para que non se 

producisen tales quitas e que os posibles canxes por outro tipo de instrumentos financeiros 

teñan o mesmo valor e que se covertan en liquidez inmediata. 

 

Á vista desta situación, o Grupo Municipal do Partido Popular de Galicia presentan as 

seguintes MOCIÓNS para o seu debate no Pleno: 

1º.- Instar ao Banco de España, ao Ministerio de Economía, á Comisión Europea e ao FROB e 

NCG Banco a que se continúen resolvendo, a través da Arbitraxe de Consumo, todas as 

reclamacións presentadas en relación á comercialización de Participacións Preferentes e 
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Obrigas Subordinadas por NCG Banco, ata a resolución definitiva de todas elas,  en todos 

aqueles casos que cumpran con condicións similares ós xa resoltos, é dicir, todos aqueles casos 

cuxos perfiles foron tidos en conta ata o momento actual.  

2º.- Instar ao FROB, ao Banco de España, ao Ministerio de Economía e á Comisión Europea a 

que os tenedores de Participacións Preferentes e Obrigas Subordinadas de NCG Banco non 

teñan que sufrir quitas, e que os posibles canxes por outro tipo de instrumentos financeiros 

teñan o mesmo valor e que se convertan en liquidez inmediata”. 

 

O Sr. Vázquez Pallas salienta que todo o mundo sabe que estes días existiu un acordo 

entre os dous grandes partidos e que van a optar pola arbitraxe a nivel español.  

   

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

amosa o seu apoio á moción. 

 

Intervén a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, quen lle da as gracias ao Sr. Pallas 

pola lectura da moción, engadindo que xa é a cuarta. Explica a Sra. Lemus que dende 

o PSOE de Galicia se mandou unha comunicación ao PSOE nacional poñendo de 

manifesto que o de arbitraxe está moi ben, pero que en Galicia hai máis problemas. 

Explica que dende Novagalicia Banco deciden quenes se poden acoller á arbitraxe, 

basándose en auditorías externas. Salienta a Sra. Lemus que hai un problema porque 

dende outubro este tema se ralentizou, pasándose de vinte e cinco arbitraxes a tres, e 

agora, por reclamación dos afectados, a oito. Remata a Sra. Lemus anunciando o seu 

apoio á moción. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que se trata dunha problemática 

xerada pola desregulación da regulación. Salienta o Sr. Fernández que non cabe dicir 

moito máis porque é a terceira vez que se fala da estafa das preferentes. A 

Corporación, por maioría, se posicionou en tres ocasións, e cabe preguntarse se fai 

falla unha máis e con matices. Explica que a posición do BNG é clara, nada de 

arbitraxes senón devolución íntegra de todo aos afectados. Refírese o Sr. Fernández a 

unha proposición non de lei presentada hoxe no Parlamento de Galicia e lembra que, 

cando en setembro se someteu ao Pleno unha moción en relación co Decreto 24/2012, 

se lle puxo de mentireiro, e agora se ve que non o era e que era real, xa que o citado 
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Decreto introducía a quita, e agora o PP fala dela. Salienta que a posicioón do BNG é a 

mesma en marzo, xuño e setembro, hoxe e mañá. Sinala o Sr. Fernández que as 

quitas son fruto do Decreto 24/2012, que veu do Congreso dos Deputados, saiu do 

goberno e o convalidou o Parlamento. Pregúntase o Sr. Fernández  porque veñen as 

quitas e resposta que polo rescate do Estado español, engadindo que as 

consecuencias veñen para a xente. O Sr. Fernández di que o seu grupo ten unha 

emenda á moción presentada polo PP e procede a súa lectura nos termos seguintes. 

“ACORDO 

1. Instar á Xunta de Galiza a apoiar as xustas reivindicacións das persoas afectadas 

polas participacións preferentes e débeda subordinada, adoptando as medidas 

necesarias para a recuperación inmediata dos investimentos realizados polas persoas 

aforradoras e investidoras minoristas afectadas pola subscrición de ditos produtos das 

entidades financeiras, sen quita de ningunha especie. 

2. Solicitar da Xunta de Galiza a que inste ao Goberno do Estado para que o Banco de 

España e a Comisión del Mercado de Valores (CNMV) inicien unha campaña de 

inspección sobre a comercialización por parte das entidades financeiras das 

participacións preferentes e outros instrumentos financeiros opacos e complexos entre 

persoas aforradoras e investidoras minoristas, exixindo, no seu caso, a depuración das 

responsabilidades a que houber lugar”. 

Di o Sr. Fernández que están chegando denuncias ás casas da xente e que lle gostaría 

coñecer cal é a postura do PP. 

Intervén o concelleiro D. Angel M. Rey Martínez e sinala que viu as dúas propostas e 

que hai que ter en conta que en principio se trata dun problema ampliamente debatido. 

Opina o Sr. Rey que a estafa veu da man do goberno socialista e despois do goberno 

do PP, porque miraron cara a outro lado e agora pretenden sair da man e firman un 

acordo. Opina o Sr. Rey que a solución é mala porque se basa no modelo da Xunta de 

Galicia, modelo que se basa nun sistema de perfís que sí poden acudir á arbtiraxe, 

perfís que fixa a KPMG, que foi a mesma que contratou a Xunta e que dixo que a 

fusión entre Caixa Galicia e Caixa Nova era viable e o resultado está á vista de todos. 
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Refírese o Sr. Rey aos perfís tales como o patrimonio, a renda, a saúde, etc. Explica 

que en función destos perfís, ningún dos presentes cobrarían, reiterando que se 

seguen os mesmos criterios que na Xunta. Salienta o Sr. Rey que non contentos con 

esto a supervisión corre a cargo da Comisición Nacional do Mercado de Valores e do 

Banco de España, engadindo que sendo que este última actuou con neglixencia non 

cabe esperar que agora o faga mellor. 

 

Explica o Sr. Rey que se se consigue entrar e hai arbitraxe, se van a facer quitas, e 

tamén se van a minorar todos aqueles intereses que estaban por enriba do mercado. 

Salienta que houbo unha estafa e que a responsabilidade foi de Novagalicia Banco, o 

Banco de España o PP e o PSOE. Remata o Sr. Rey sinalando que estos días sairon 

en prensa determinados datos de como os directores dos bancos recibían presións 

para vender os productos.  

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Pallas, quen sinala que o Sr. Fernández di que non se 

vai a cobrar, esquecendo que dos 30.500 afectados, 11.000 xa cobraron o cen por cen. 

Sinala que non aceptan a emenda do BNG, mantendo a súa moción. Opina o Sr. Pallas 

que a maioría das preferentes se subscribiron durante o goberno do PSOE, e que a 

quita non a fai o goberno de España senón que obriga Europa, engadindo que eles 

están en contra e que dende o BNG sempre se está intentando axitar. Remata o Sr. 

Pallas dicíndolle ao Sr. Fernández que non sigan axitando porque xa viu o que lle 

pasou o 25 de outubro, polo que van por mal camiño, engadindo que os membros do 

seu grupo poden chegar a aceptar o punto 2 do acordo, pero non o 1. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que como non entendeu moito o tema, vai a seguir co que dixo antes. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que no acordo entre o PP e 

o PSOE hai uns criterios obxectivos, téndose en conta tamén a condición histórica do 

afectado. Salienta que o coordinador da plataforma de afectados di que é un bo acordo, 

polo que non será ela que se posicione en contra do mesmo. Salienta a Sra. Lemus 

que o problema é que en Galicia non se pode aplicar, engadindo que cando o Sr. 
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Pallas fala da quita obrigada por Europa, este concelleiro debe ter en conta que queda 

moi mal que diga que o aproban porque lle obrigan, botando balóns fora.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que no punto de mocións presentará 

un texto da plataforma das preferentes na Comarca de Compostela. Fai entrega do 

texto neste intre aos grupos municipais. Considera o Sr. Fernández que o Sr. Pallas 

non ten vergoña política e salienta que o Ministro de Guindos foi un dos que avalou que 

era un producto comercializable. Considera o Sr. Fernández que hai que facer unha 

reflexión no senso de que cando dende o PP se fala de que a culpa é de Europa, os do 

PP que tan españoles son, deben preguntarse se para eles España é soberana. 

Salienta o Sr. Fernández que a el lle daría vergoña dicir esas cousas, porque parece 

que España non pinta nada, que é un estado periférico de Europa. Di o Sr. Fernández 

que se está a falar dun problema que se creou desregulando o regulado, e agora se 

fala dun acordo para ver como fan, engadindo que hai que solventar os problemas. 

Salienta o Sr. Fernández que se fala dunha Comisión, e da presidencia por Elvira 

Rodríguez, que era a Presidenta da Comisión Nacional do Mercado de Valores. Explica 

o Sr. Fernández que para o BNG é un lavado de cara que vai a ter un efecto 

pernicioso, confundindo aos afectados e non vai a resolver nada. Remata o Sr. 

Fernández sinalando  que se reitera no que dixo ao principio, que foi o mesmo que dixo 

en marzo, en xuño e en setembro, no senso de que para o BNG a solución pasa pola 

devolución íntegra das cantidades estafadas. Aclara o Sr. Fernández que, no caso de 

que a emenda fora apoiada polo PP, aceptaríase a parte expositiva da moción, pero ao 

non ser así considerase unha emenda á totalidade, quedando reducida a moción á 

proposta de acordo. 

 

Explica o Sr. alcalde que se pasará a someter a votación a emenda. 

 

Sometida a votación a emenda do BNG, a mesma resulta aprobada con nove votos a 

favor (7 concelleiros/as non adscritos/as e 2 BNG), sete en contra (6 PP e 1 grupo 

mixto (IN-TEO)) e unha abstención (1 grupo mixto (PSdeG-PSOE)). 

 

Explica o Sr. alcalde que á vista do resultado obtido, decae a moción presentada polo 

PP. 
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De acordo co exposto, o Pleno da Corporación, con nove votos a favor (7 
concelleiros/as non adscritos/as e 2 BNG), sete en contra (6 PP e 1 grupo mixto 
(IN-TEO)) e unha abstención (1 grupo mixto (PSdeG-PSOE)), acorda: 

1. Instar á Xunta de Galiza a apoiar as xustas reivindicacións das persoas 
afectadas polas participacións preferentes e débeda subordinada, adoptando as 
medidas necesarias para a recuperación inmediata dos investimentos realizados 
polas persoas aforradoras e investidoras minoristas afectadas pola subscrición 
de ditos produtos das entidades financeiras, sen quita de ningunha especie. 

2. Solicitar da Xunta de Galiza a que inste ao Goberno do Estado para que o 
Banco de España e a Comisión del Mercado de Valores (CNMV) inicien unha 
campaña de inspección sobre a comercialización por parte das entidades 
financeiras das participacións preferentes e outros instrumentos financeiros 
opacos e complexos entre persoas aforradoras e investidoras minoristas, 
exixindo, no seu caso, a depuración das responsabilidades a que houber lugar. 

 

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESAFECTACIÓN DAS ESCOLAS 
UNITARIAS DE FRANCOS, RARÍS E SOLLÁNS. 
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de educación, D.ª María Carmen Álvarez 

Garea. 

 

A Sra. Garea da conta da proposta de 23/01/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de educación e deporte de 

28/01/2013. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
O Concello de Teo dispón de varias escolas unitarias repartidas polo seu ámbito 

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

Entre esas escolas atópanse a de Francos e Solláns, sitas na parroquia de Calo, e a de 

Rarís, sita na parroquia do mesmo nome, que actualmente non se destinan ao uso 

educativo por falta de alumnado, non levándose a cabo nas mesmas actividade 

algunha relacionada co citado uso. 
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As parroquias de Raris e Calo contan cun total de 617 e 4765 habitantes, 

respectivamente, tendo a primeira delas un carácter eminentemente rural, e pola súa 

ubicación precisan contar con lugares públicos onde poder desenvolver actividades e 

dos cales poida dispor a veciñanza, polo que, de acordo co exposto, estímase 

conveniente que os citados inmobles poidan ser destinados a un uso sociocultural. 

Toda vez que estas escolas dependen da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, é preciso solicitar a ésta autorización 

para poder desafectalas do uso que teñen actualmente atribuído (educativo), co fin de 

afectalas simultaneamente a un novo uso (sociocultural), igualmente de servizo público, 

na modalidade de mutación demanial interna ou obxectiva, coa finalidade de atender as 

demandas da veciñanza.  

En virtude do exposto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 

acordo: 

Solicitar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de 

Galicia autorización para desafectar as escolas unitarias de Francos (Calo) Rarís 

(Rarís), e Solláns (Calo), co fin de poder habilitalas para programar actividades, así 

como facilitar o seu uso por parte da poboación interesada”” 

 
A Sra. Garea explica que a proposta se fai despois de esperar un prazo prudencial 

dende o peche das escolas e de acordo coa direccción do CRA. Salienta que dende o 

equipo de goberno creen que os locais poden ter un uso mellor polos veciños e 

veciñas. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e a  

portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, amosan a conformidade coa proposta. 

 

Intervén a concelleira do BNG, Sra. Diéguez, que manifesta o apoio do seu grupo e 

pregunta cal é o uso que está previsto e cal é o uso actual da escola de Bamonde. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, quen sinala que en principio o seu grupo 

está de acordo, aínda que queren facer constar a súa petición de que, en caso de que 

se tivera que voltar a retomar o uso educativo, non se poñería problema. 
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A Sra. Garea salienta que a todos/as lles gostaría que pasara iso, engadindo que 

actualmente se están utilizando xa nalgúns casos co permiso da Dirección do CRA, 

para actividades das asociacións de veciños e do concello. Sinala que, tratándose da 

escola de Raris, está o ropeiro municipal e no caso da de Solláns danse os cursos de 

graduado en ESO. Explica a Sra. Garea que como se explica na moción, os locais 

estarán a disposición das actividades veciñais, culturais e educativas. Remata a Sra. 

Garea informando que a de Baamonde foi cedida pola Consellería de Educación aos 

veciños sin comunicar nada ao concello. 

 

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 e co quorum da maioría absoluta do número 
legal, acorda solicitar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria da Xunta de Galicia autorización para desafectar as escolas 
unitarias de Francos (Calo), Rarís (Rarís), e Solláns (Calo), co fin de poder 
habilitalas para programar actividades, así como facilitar o seu uso por parte da 
poboación interesada. 
 
 
Sendo as vinte e unha horas e vinte minutos, ten un lugar un receso na celebración da 

sesión, que se reanuda ás vinte e unha horas e trinta minutos, momento no que se 

incorporan á sesión todos/as os/as concelleiros/as da Corporación, agás a concelleira 

do BNG, D.ª Mª do Carme Hermida Gulías, sinalando o Sr. alcalde que a ausencia 

desta concelleira xustifícase por motivos de saúde. 

 
 
10.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE MANTEMENTO E 
CONSERVACIÓN DOS PAVILLÓNS MUNICIPAIS. 
O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia. 
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A Sra. Lemus da conta da moción do seu grupo de 17/01/2013 (rex. entrada nº 504, de 

21/01/2013), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de educación e deporte de 28/01/2013.  
 
“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 MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DOS PAVILLONS 
MUNICIPAIS, 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 
 

Recibidas múltiples queixas da veciñanza de Teo sobre os pavillóns municipais, o PSdeG de 
Teo procedeu a un estudio do estado actual das instalacións de Calo, A Ramallosa e Os 
Tilos. 
 
Como instalacións fundamentalmente empregadas polos nenos e nenas de Teo dos 
diferentes centros educativos do noso Concello, as deficiencias atopadas nos mesmos poden 
cualificarse en moitos casos como graves, e denotan cando menos unha desidia no 
mantemento, con problemas reiterados ano tras ano. 
 
Resaltado por moitos e moitas usuarios e usuarias, destaca a deficiente limpeza dos 
pavillóns, sobre todo das pistas (sobre todo na de Calo). Entendemos que o feito de 
ser unhas instalacións cunha alta ocupación durante todo o día, non exime de manter as 
mesmas nun mellor estado de limpeza.  
 
Así mesmo, con relativa frecuencia obsérvanse goteiras nestas instalacións, incluso coa 
formación de charcos en determinadas zonas dos pavillóns, que se repiten en diferentes 
épocas do ano. 
 
Nos pavillóns obsérvase deficiencias nas caixas de primeiros auxilios a primeira vista.  
 
Na instalación de Calo existe un con algodón, gasas e alcohol de 96º, claramente 
insuficiente para as posibles necesidades urxentes. No pavillón Ezequiel Mosquera da 
Ramallosa, foi imposible atopar un a primeira vista, e o dos Tilos, atópase nun estado 
desastroso, coa porta metálica solta no chan. 
 
Finalmente, de forma xeral, hai que destacar os deficientes accesos aos pavillóns, con 
escasa ou nula iluminación. Así mesmo, no caso do pavillón de Calo, accédese ao mesmo 
a través dunha zona sen asfaltar. 
 
Así mesmo, como deficiencias de cada un dos pavillóns, podemos destacar asuntos tan 
graves como que nas instalacións de Calo, o estado da sala anexa á pista principal (sala de 
Taekwondo) é deplorable, con humidades nas paredes, colchóns de exercicio en moi mal 
estado e sucios, e cun cadro eléctrico, a baixa altura, cunha porta rota e aberta en todo 
momento.  
Tanto os baños como os vestiarios do pavillón dos Tilos atópanse nun estado lamentable, 
sen teitos, con humidades, e incluso, o baño de discapacitados non ten cristal na ventá. 
 
No caso do pavillón da Ramallosa, destaca que á entrada atópase un caixón metálico para 
gardar material, nun estado pésimo, aberto, con ferros oxidados e cheo de lixo. 
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Estamos a falar de deficiencias que se observan a primeira vista, e das que xuntamos fotos 
das mesmas, evidenciando unha grave irresponsabilidade municipal no mantemento das 
infraestruturas deportivas do Concello. 
 
Finalmente e tendo en conta a próxima apertura de novas instalacións deportivas 
municipais, é preocupante o abandono das antigas instalacións, sobre todo ante o aumento 
das taxas por utilización dos pavillóns deportivos municipais, así como nos prezos públicos 
por realización de actividades culturais e deportivas dos últimos anos.  
 
O PSdeG considera que a mellora e a emenda de deficiencias nestas instalacións debe ser 
executada de forma perentoria pola Administración municipal, e á vista de canto antecede, 
solicítase a adopción dos seguintes  
 
 

ACORDOS 
 
1.- Instar ao Goberno municipal a que adopte as medidas necesarias para emendar, canto 
antes, as deficiencias sinaladas nesta moción, así como de calquera outra que se 
observe pola administración municipal. 
 
2.- Elaborar un plan de mellora e mantemento destas instalacións para o bienio 
2013-2015, co fin de que nos próximos anos se efectúe unha mellora progresiva das súas 
instalacións, a fin de adecualas aos estándares doutras no Concello. 
 
Teo, 17 de xaneiro de 2013. 
UXIA LEMUS DE LA IGLESIA 
 

 
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE TEO 

ANEXO 
REPORTAXE FOTOGRÁFICA 

 
SALA DE TAEKWONDO-CALO 
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CAIXON-A RAMALLOSA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS- A RAMALLOSA 
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TEITOS BAÑOS E VESTIARIOS- OS TILOS 
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CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS-OS TILOS 
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CAIXA DE PRIMEIROS AUXILIOS -CALO 

 
 

 
 

 

 

Salienta a Sra. Lemus que o aumento das taxas nos últimos anos foi de 10 € a 60 €. 

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

que tan so hai que visitar os pavillóns para ver o seu total abandono, engadindo que 

non se explica como a xente vai a facer deporte alí. Di o Sr. Parajó que sabe que non 

hai efectivo e engade que hai que ser moi deportista para ir a facer deporte alí. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di estar totalmente de acordo coa 

conservación e mantemento dos pavillóns, que ademais teñen un uso importante. 

 

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

D.ª Nélida Rey Tato. 

 

A Sra. Rey salienta que xa se denunciou varias veces o mal estado dos pavillóns, sen 

que se recibira ningunha contestación. Considera que se debe ter en conta que polo 

uso se pagan bastantes cartos e que pese a iso en ocasións se teñen que suspender 
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as actividades. Remata a Sra. Rey salientando que o seu grupo está de acordo en que 

se tomen medidas para o seu arranxo. 

 

O Sr. alcalde explica que a moción non versa sobre competencias propias do Pleno, 

utilizándose a fórmula “instar ao goberno municipal”, pese a que podía ir como un rogo. 

Explica o Sr. alcalde que ao entender que o que se fai é instar ao goberno municipal, o 

equipo de goberno vaise a abster para que prospere, non facéndose disto unha 

cuestión de debate plenario e tomándose nota desta crítica da oposición. 

 

Intervén o Sr. Rey quen di que en canto ao diagnose dos pavillóns coincide coa 

moción, engadindo que se fai un diagnose dun enfermo con certa gravidade, de xeito 

que se el fixera a moción incluso poñería máis deficiencias. Opina que o  pronóstico é 

acertado, que ten unha certa gravidade, aínda que non é de morte. Salienta o Sr. Rey 

que co que non está de acordo é coa causa, porque esta non é a desidia municipal. 

Explica que os pavillóns son diferentes entre sí. Tratándose dos Tilos o Sr. Rey salienta 

que a Sra. Lemus dicía que o menor dos seus problemas é a limpeza, engadindo que 

se se preguntara o porque habería que ter en conta que o público non pisa a pista e ás 

zonas de pista so acceden os que van a practicar deporte. Salienta que o pavillón ten 

outro problema, fundamentalmente de vandalismo. Explica o Sr. Rey que a Sra. Lemus 

citaba os vestiarios, e hai que ter en conta que a falta dos paneis non é culpa da 

desidida municipal, senón do vandalismo, aínda que se podían repoñer 

incesantemente. Sinala que fai un mes tiña todo o peche exterior destrozado a 

pedradas, e están todos cambiados con cargo ao seguro e a fondos propios, o que 

supuxo casi 3.000 €. Tratándose da seguridade das escaleiras de acceso sinala o Sr. 

Rey que son un perigo. Explica que hoxe contrataron para que se poña unha cancela e 

non caia ninguén, como xa ocorreu. Tratándose do pavillón da Ramallosa di o Sr. Rey 

que ten dous tipos de problemas, un deles a suciedade, aínda que todos os días vai a 

empresa. Explica que está nun colexio con máis de 400 alumnos e todos os días se 

enche o pavillón cos nenos que acceden á pista, polo tanto calquera servizo de limpeza 

resulta infrutuoso. Salienta o Sr. Rey que, ante o dito pola Sra. Lemus, non se debe 

esquecer que a situación dos pavillóns non é a mesma que cando eles chegaron. 

Tratándose de Calo di o Sr. Rey que os problemas son similares, xa que se accede por 

medio dunha pista sen asfaltar, engadindo que tiñan pensado asfaltala, xa antes de 
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que se presentara a moción. Explica o Sr. Rey que nos pavillóns se levan investidos 

non so 162.000 € senón que tendo en conta a limpeza, a reposición de pequenos 

desperfectos, etc, hai que engadirlle 145.000 €, polo que o importe ascende a cerca de 

310.000 €. Tratándose da sala de taekwondo do pavillón de Calo, di o Sr. Rey que o 

que pasa é que se construiu para vestiarios e debaixo ten un desagüe, estando 

pendente de arranxarse. Lembra o Sr. Rey que a subvención tramitada por Manuel 

Anxo xa era para arranxo do pavillón de Calo, e a Deputación da Coruña lle deu a Teo 

35 céntimos por habitantes, e con iso non se podía abordar o problema. Di o Sr. Rey 

que se fará pero que agora non se pode dicir cando porque depende de problemas 

orzamentarios. Reitera que o diagnose é acertado pero que os pavillóns non son o que 

eran cando eles chegaron ao goberno. Di o Sr. Rey que o dos Tilos é un dos mellores 

acondicionados da Comarca e salienta que está absolutamente de acordo no senso de 

que hai que facer un esforzo, engadindo que se está facendo, que todo non se pode 

abarcar e que se abordou o máis importante e o máis gordo. 

 

A Sra. Lemus di que todos son conscientes de como están os pavillóns, que o de Calo 

da asco, que a xente se queixa da sala de taekwondo, preguntando esta concelleira se 

non é suficientemente grave e engadindo que o que é grave é por exemplo que no 

botiquín exista betadine caducado dende o ano 2007. Refírese a Sra. Lemus ás 

deficiencias e lembra que o goberno dispuxo de 9 millóns de euros. Di que se o equipo 

de goberno quere cartos, ela lle indica de onde se poden quitar 27.000 € para iso. 

Tratándose do vandalismo di a Sra. Lemus que o de Teo debe ser un caso particular, 

porque hai cuestións que non se dan noutros pavillóns. Sinala a Sra. Lemus que o Sr. 

Rey di que é culpa dos nenos e pregunta como é posible que nos asentos a porquería 

esté acumulada dende fai dúas semanas. Salienta a Sra. Lemus que non se queixa dos 

60 € que vale, senón do servizo. Di que é casualidade que hoxe se tratara o das 

escaleiras e de cambiar o acceso en Calo. Dille a Sra. Lemus ao Sr. Rey que terán que 

buscar os cartos onde queiran. Tratándose dos Tilos di a Sra. Lemus que será un tema 

de vandalismo, como di o Sr. Rey, pero que haberá que solventalo. Remata a Sra. 

Lemus a súa intervención pedíndolle aos membros do equipo de goberno que asuman 

as súas competencias.    
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Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que Calo está fatal, engadindo que está de acordo con moitas das cousas que se 

dixeron. Propón o Sr. Parajó que a entrada se fixera pola porta principal e abaixo so se 

utlice para xogar. Remata o Sr. Parajó sinalando que o do pavillón dos Tilos é verdade, 

porque o problema do vandalismo xa existía fai moitos anos. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que está de acordo co Sr. Rey. 

Salienta que hai unha serie de problemas, e que tamén cando el estaba había certos 

problemas coa empresa de limpeza. O Sr. Fernández di que hai que insistir na 

conservación e no mantemento.  

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Rey, e di que se trata de arranxar as cousas máis 

urxentes. 

 

O Sr. Rey sinala que dende fai tempo que a Sra. Lemus ten un tema que saca cada 

vez que se fala de investimentos, como é o das adicacións, engadindo que non sabe se 

esta concelleira cree que ese tema vale para arranxalo todo. Opina o Sr. Rey que a 

Sra. Lemus fai demagoxia fea e di que lle sorprende desta concelleira porque considera 

que normalmente fai unha crítica sana e constructiva.  

  

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 PP, 2 BNG e 2 grupo mixto) e seis abstencións (6 
concelleiros/as non adscritos/as), acorda: 
 
1.- Instar ao Goberno municipal a que adopte as medidas necesarias para 
emendar, canto antes, as deficiencias sinaladas nesta moción, así como de 
calquera outra que se observe pola administración municipal. 
 
2.- Elaborar un plan de mellora e mantemento destas instalacións para o bienio 
2013-2015, co fin de que nos próximos anos se efectúe unha mellora progresiva 
das súas instalacións, a fin de adecualas aos estándares doutras no Concello. 
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11.- DITAME DA MOCIÓN DE INTEO RELATIVA Á HABILITACIÓN DE LOCAIS 
MUNICIPAIS PARA ACTIVIDADES DA 3ª IDADE. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro do grupo mixto, D. Manuel Parajó Liñares. 

 

O Sr. Parajó da conta da moción do grupo mixto (IN-TEO) de 20 de novembro de 2012 

(rex. entrada nº 475, de 18/01/2013), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social e igualdade de 

28/01/2013, coas correccións acordadas na citada Comisión.  

 
“F. Manuel Parajó Liñares, concelleiro de In-Teo na Corporación municipal do Concello 
de Teo, formulo ao Pleno da Corporación a presente moción con base nos seguintes 
motivos: 
1. Este concello conta cunha moi elevada poboación de persoas maiores de sesenta e 
cinco anos (máis de tres mil persoas), e este número vai en aumento ano tras ano. 
2. Neste concello só existen residencias da terceira idade privadas, e delas, só unha 
ten centro de día, tamén privado, ao que non poden acudir a maior parte destas 
persoas, ben por motivos económicos, ben por ter que desprazarse, e por moitas 
outras causas. 
Co fin de favorecer a este colectivo, o Pleno do Concello acorda instar ao goberno 
municipal: 
 
1º. Habilitar tres locais en distintos puntos do concello, un na parroquia de Calo, outro 
na de Cacheiras e outro na Ramallosa, para dedicar a actividades para a terceira 
idade. 
2º. De non dispoñer o Concello de locais axeitados, procurarase o aluguer dun dos 
moitos baixos baleiros nas citadas parroquias. 
3º Para tal fin crearase unha comisión entre todos os grupos da Corporación ata 
conseguir os fins que se pretenden”. 
 
 
Sendo as vinte e dúas horas sae do Salón de Plenos, a concelleira do PP, D.ª María de 

las Mercedes Souto Abeijón. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, 

preguntalle ao Sr. Parajó a que se refire con actividades da terceira idade, engadindo 

que se fora un centro de día, Teo non cumpriría. Explica a Sra. Lemus que hai locais do 

concello que poden pedirse, engadindo que o da Comisión “chirria”. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que se pon de manifesto unha das 

deficiencias do concello, unha das moitas inxustizas da Xunta con Teo, un concello con 
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máis de 20.000 habitantes de feito, como é o do centro de día. O Sr. Fernández sinala 

que se fala dunha Comisión e que dende o BNG consideran que o que fai falla é un 

acordo para pedir á Xunta que poña en marcha en Teo un centro de día. Salienta o Sr. 

Fernández que non se trata de meter ás persoas maiores en garaxes ou galpóns, 

senón de demandar claramente un centro de día. Di o Sr. Fernandez que nas tres 

parroquias hai locais acondicionados que poden funcionar como centros sociais. 

 

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

PP, D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón. 

 

O Sr. Fernández di que o BNG insiste en que a clave de bóveda é demandar un centro 

de día e que así o solicitaron mediante unha emenda no Parlamento de Galicia. 

Remata o Sr. Fernández demandando a posición da Corporaicón para a construcción 

dun centro de día. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen amosa o apoio do seu grupo á mocion. 

 

O Sr. alcalde explica que existiu unha xuntanza coa dirección do Instituto Galego da 

Vivenda e do Solo en relación coa cesión de terreos e a construción do edificio, e 

seguen coa mesma postura. No 2012 non se executou ningún centro de día e non 2013 

tampouco se executará, porque non creen no proxecto. Remata o Sr. alcalde sinalando 

que haberá que solicitar a devolución dos terrenos. 

 

O concelleiro D. Ignacio Iglesias Villar, explica que os centros da terceira idade están 

regulados. Refírese á Orde do ano 96 que regula a tipoloxía e as condicións dos 

mesmos, sinalando que calquera tipo de centro haberá que adscribilo a algunha destas 

tipoloxías. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e dez minutos sae do Salón de Plenos o portavoz do 

BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz, incorporándose novamente á sesión plenaria 

pasados dous minutos.  
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Di o Sr. Iglesias que non hai problema en asumir como obxectivo a medio ou longo 

prazo dotar de locais que puideran servir de centros, pero sería o final dun proceso, 

porque con abrir un local sen máis non se consigue que a xente o use, polo que sería 

un obxectivo asumible a medio ou longo prazo. Di o Sr. Iglesias que non entenden o 

tema da Comisión, xa que se trata dunha competencia do equipo de goberno e se vai a 

asumir como tal. 

 

O Sr. Parajó di, en relación ao preguntado pola Sra. Lemus, que as actividades que se 

pretenden facer coa terceira idade non teñen que ver coas do centro de día. Aclara que 

na primeira moción se incluía o do centro de día, e que por iso se retirou porque é un 

tema que está xestionando o Sr. alcalde. Di o Sr. Parajó que estivo en Milladoiro e que 

viu un local onde había unhas oitenta persoas xogando, calcetando e facendo 

actividades varias e que iso lle levou a presentar a moción, ao creer que en Teo, onde 

non hai nada diso, se pode conseguir. Explica que aquel é un centro alugado, e está 

estupendo. Remata o Sr. Parajó sinalando que se trataría de locais onde se poida 

xogar as cartas, ao dominó, conversar, etc. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, 

di que a moción está ben, aínda que se trata dunha declaración de intencións, e pídelle 

ao concelleiro da área que a teña en conta. Tratándose do posicionamento do Pleno en 

canto ao centro de día, opina a Sra. Lemus que non é preciso porque xa leva moitos 

posicionamentos e non entra nos plans da Xunta. Remata a Sr. Lemus dicindo que vai 

a apoiar a moción, como declaración de intencións, sen que en todo caso sexa preciso 

facer Comisións para todo. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que dende o seu partido lle piden ao 

PP que transmita ao seu partido a inxustiza que se está cometendo en Teo co do 

centro de día. Sinala que todo o que sexa mellorar a calidade de vida das persoas da 

terceira idade ten o apoio do BNG e de toda a Corporación e remata salientando que 

resulta preciso insistir no do centro de día. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen di que o Sr. Fermández a ten emprendida 

coa Xunta, e que cando fai catro anos estivo alí o BNG, tivo a oportunidade de traer o 

centro de día a Teo. 

 

O Sr. alcalde explica que se fixo a cesión dos terreos, o convenio e o proxecto, estando 

o bipartito, e que o PP unicamente acabou os que estaban comezados. Opina que non 

se entende que un concello de 20.000 habitantes non teña centro de día e salienta que 

na Xunta non están pola labor de executar ningún, en ningún lado. Remata o Sr alcalde 

anunciando a abstención do equipo de goberno, para facilitar a aprobación da moción, 

ao ser sensibles co tema.  

 

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 2  
grupo mixto), co fin de favorecer ao colectivo integrado polas persoas maiores 
de sesenta e cinco anos, acorda instar ao goberno municipal: 
 
1º. Habilitar tres locais en distintos puntos do concello, un na parroquia de Calo, 
outro na de Cacheiras e outro na Ramallosa, para dedicar a actividades para a 
terceira idade. 
2º. De non dispoñer o Concello de locais axeitados, procurarase o aluguer dun 
dos moitos baixos baleiros nas citadas parroquias. 
3º Para tal fin crearase unha comisión entre todos os grupos da Corporación ata 
conseguir os fins que se pretenden. 
 
 
12.- DITAME DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO DE BENESTAR SOCIAL, 
IGUALDADE E PARTICIPACIÓN VECIÑAL SOBRE DECLARACIÓN SOLIDARIA CO 
ALZHEIMER. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade 

e participación veciñal, D. Xosé I. Iglesias Villar. 

 

O Sr. Iglesias da conta da moción de 24/01/2013 que se recolle a continuación. 
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“A Asociación FAGAL remitiu un texto, anexo a esta moción, como Declaración 
Solidaria co Alzheimer, co obxectivo de que o concello se sume á iniciativa de 
Localidades Solidarias co Alzheimer. A proposta de esta entidade é que se someta á 
aprobación do pleno municipal como paso previo para darlle a difusión correspondente.  

Entendendo a necesidade de esta declaración, difundeuse entre todos os grupos 
municipais para o seu coñecemento, presentando agora para o seu debate no pleno.  

De acordo co exposto, proponse ao pleno a aprobación da Declaración Solidaria co 
Alzheimer, anexa a esta moción. 

En Teo, a 24 de xaneiro de 2013  

Asdo. Ignacio Iglesias Villar 

Concelleiro de Benestar social, igualdade e participación veciñal.  

2012 – ANO GALEGO DO ALZHEIMER  
 

DECLARACIÓN DE LOCALIDADE SOLIDARIA CO ALZHEIMER 
 

• Conscientes de que o Alzheimer é a demencia con maior prevalencia que afecta en 
Galicia a 400.000 persoas, entre persoas enfermas e familiares e que, debido ao 
aumento da esperanza de vida da poboación, nos próximos vinte anos verá 
duplicada a súa incidencia, sendo este un problema especialmente grave en Galicia 
polo especial avellentamento e dispersión da poboación.  

• Conscientes de que o Alzheimer é un problema socio-sanitario debido á inexistencia 
de tratamentos efectivos e posibilidades de prevención, 

• Conscientes de que a abordaxe desta enfermidade –que ten un custo anual medio 
de máis de 30.000 euros- recae principalmente nas familias e que a dotación de 
recursos socio-sanitarios específicos para afrontar as necesidades das persoas 
enfermas e das súas familias é escasa.  

• Conscientes de que, a pesar das diferentes recomendacións formuladas dende os 
diversos órganos nacionais e internacionais e do recoñecemento da importancia 
desta problemática na comunidade galega mediante a declaración do ano 2012 
Ano Galego do Alzheimer, non existe un plan autonómico específicamente dirixido 
a paliar os efectos desta enfermidade.  

• E sabedores/as de que apoboación de Teo está a envellecer e que iso leva consigo 
importantes riscos á hora de adquirir ou padecer unha demencia (sobre todo tipo 
Alzheimer). 

O Concello de Teo quere facer constar o seu compromiso con este problema de 
primeira magnitude declarándose “Localidade Solidaria co Alzheimer”. 
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Con este xesto institucional queremos servir de exemplo a outros municipios e apoiar á 
sensibilización e concienciación da sociedade, institucións e cargos públicos sobre este 
problema socio-sanitario de primeira magnitude.  

Ratificando esta Declaración, o municipio de Teo como “Localidade Solidaria co 
Alzheimer”, apoia a iniciativa liderada pola “Alianza polo Alzheimer” que 
reivindica a posta en marcha dunha Política de Estado de Alzheimer”.  

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, os concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó e 

Sra. Lemus, amosan a conformidade do seu grupo coa moción. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen amosa a conformidade do seu grupo 

coa moción, engadindo que esto se falara en decembro e se plantexara como unha 

declaración, e agora sométese ao Pleno vía moción, o que resulta criticable, xa que se 

trata dunha declaración que ven como moción.  

 

O Sr. Iglesias di que é o que se lle pide ao concello. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen amosan a conformidade do seu grupo coa 

moción. 

 

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, 6 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda aprobar a Declaración Solidaria co Alzheimer, que se recolle 
a continuación: 

“2012 – ANO GALEGO DO ALZHEIMER  
 
DECLARACIÓN DE LOCALIDADE SOLIDARIA CO ALZHEIMER 
 

• Conscientes de que o Alzheimer é a demencia con maior prevalencia que afecta en 
Galicia a 400.000 persoas, entre persoas enfermas e familiares e que, debido ao 
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aumento da esperanza de vida da poboación, nos próximos vinte anos verá 
duplicada a súa incidencia, sendo este un problema especialmente grave en Galicia 
polo especial avellentamento e dispersión da poboación.  

• Conscientes de que o Alzheimer é un problema socio-sanitario debido á inexistencia 
de tratamentos efectivos e posibilidades de prevención, 

• Conscientes de que a abordaxe desta enfermidade –que ten un custo anual medio 
de máis de 30.000 euros- recae principalmente nas familias e que a dotación de 
recursos socio-sanitarios específicos para afrontar as necesidades das persoas 
enfermas e das súas familias é escasa.  

• Conscientes de que, a pesar das diferentes recomendacións formuladas dende os 
diversos órganos nacionais e internacionais e do recoñecemento da importancia 
desta problemática na comunidade galega mediante a declaración do ano 2012 
Ano Galego do Alzheimer, non existe un plan autonómico específicamente dirixido 
a paliar os efectos desta enfermidade.  

• E sabedores/as de que apoboación de Teo está a envellecer e que iso leva consigo 
importantes riscos á hora de adquirir ou padecer unha demencia (sobre todo tipo 
Alzheimer). 

O Concello de Teo quere facer constar o seu compromiso con este problema de 
primeira magnitude declarándose “Localidade Solidaria co Alzheimer”. 

Con este xesto institucional queremos servir de exemplo a outros municipios e apoiar á 
sensibilización e concienciación da sociedade, institucións e cargos públicos sobre este 
problema socio-sanitario de primeira magnitude.  

Ratificando esta Declaración, o municipio de Teo como “Localidade Solidaria co 
Alzheimer”, apoia a iniciativa liderada pola “Alianza polo Alzheimer” que 
reivindica a posta en marcha dunha Política de Estado de Alzheimer”.  

 

13.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG RELATIVA Á ELABORACIÓN DUN PLAN DE 
HUMANIZACIÓN E SEGURIDADE VIARIA NO CONCELLO DE TEO QUE 
CONTEMPLE UN PLAN DE ACCESOS AOS CENTROS DE ENSINO E DE SAÚDE, 
DE EXECUCIÓN INMEDIATA. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

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

concelleiro Sr. Iglesias, que se incorpora tres mintuos despois. 
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O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 23/01/2013 (rex. entrada nº 601) 

que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 

urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básico de 28/01/2013.  

 

 “GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
 CONCELLO DE TEO 

  

MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, portavoz do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA 
GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN RELATIVA Á ELABORACIÓN DUN PLAN DE 
HUMANIZACIÓN E SEGURIDADE VIARIA NO CONCELLO DE TEO QUE CONTEMPLE UN PLAN DE 
ACCESOS AOS CENTROS DE ENSINO E DE SAÚDE, DE EXECUCIÓN INMEDIATA, para o seu debate 

e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O concello de Teo conta con centos de quilómetros de estradas asfaltadas, mais unicamente teñen 

beirarrúas, arcéns mínimos ou sendas para unha circulación peonil segura, unha porcentaxe moi pequena 

dos viais asfaltados. De feito é máis sinxelo enumerar os tramos que contan con espazos para o 

desprazamento das persoas a pé que os moitos quilómetros que non os teñen. 

Este problema, que sofren e poñen en evidencia os veciños e as veciñas do concello, provoca que unha 

persoa que queira desprazarse entre dous puntos do concello, non necesariamente moi alonxados, teña 

que recorrer a un vehículo se quere facer o traxecto sen a permanente sensación de que esta arriscando 

a súa integridade física pola ausencia dun espazo acaído.  

Por todo o dito, estamos poñendo de manifesto a seguridade vial como unha prioridade pola súa 

importancia, mais tamén, e estreitamente relacionado coa seguridade, é necesario adoptar un 

compromiso firme cunha demanda histórica en Teo, na que xa se ten avanzado puntualmente nalgúns 

lugares do concello, como é a humanización do termo municipal gañando espazos para as persoas, e que 

vai incidir directamente na mellora da calidade de vida da veciñanza.  

A problemática xerada pola reducida seguridade nos viais do concello poidemos comprobala 

recentemente nun caso concreto como foi o dun grupo de alumnos e alumnas do IES de Cacheiras. Ante 

un problema sobrevido pola negativa da Xunta a crear unha nova parada para dar servizo a un novo 
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núcleo poboacional, parte do alumnado viuse na necesidade de facer o traxecto desde os seus domicilios 

até o centro a pé, para o que o Concello estabeleceu un importante dispositivo de seguridade. É dicir, 

ante a ausencia dun medio de transporte, quedou en evidencia a dificultade para o desprazamento peonil 

na zona. Todo isto tamén puxo de manifesto a problemática que sofren as persoas residentes no contorno 

do centro de ensino que nunca tiveron acceso ao transporte escolar. Malia que a cuestión concreta que 

xenera este exemplo, o transporte escolar, debe ser resolta pola administración competente que é a 

Xunta de Galiza, serve como un caso que evidencia a limitada seguridade vial pola carencia de 

beirarrúas, arcéns ou carreiros que faciliten a circulación peonil no contorno dun centro de ensino onde a 

responsabilidade municipal é un feito.  

Tendo claro que nos atopamos ante un dos problemas do noso concello no que ten a ver coas 

infraestruturas, desde o BNG consideramos que é prioritario elaborar un Plan de Humanización e 

Seguridade Viaria do Concello de Teo como unha aposta estratéxica, no que se contemplen todas as 

actuacións necesarias, así como o cronograma das mesmas.  

Sendo moi conscientes que un plan deste tipo é moi ambicioso, nomeadamente neste momento ante as 

importantes dificultades económicas existentes, non demandamos grandes obras pero consideramos que 

se debe iniciar inmediatamente a planificación. En todo caso, como actuación prioritaria solicitamos que 

se execute un plan de accesos aos centros de ensino para levantar as barreiras da inseguridade á 

circulación peonil, nomeadamente das persoas residentes no contorno dos centros. Así mesmo, 

consideramos que é urxente actuar nos contornos dos centros de saúde facilitando os accesos e a 

circulación segura das persoas. Por outra parte, tamén demandamos que se aposte decididamente por 

gañar espazo para as persoas co entubamento das gabias e a creación de sendas peonís á beira das 

estradas. 

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 

seguinte  

ACORDO 

1.- Instar á Alcaldía a elaborar un Plan de Humanización e Seguridade Viaria do concello de Teo que 

contemple todas as actuacións necesarias, as necesidades de financiamento e un cronograma para a súa 

execución. 
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2.- Instar á Alcaldía a elaborar e executar con urxencia, e como primeiro paso necesario para garantir a 

seguridade viaria e avanzar na humanización, as actuacións que permitan implementar un plan de 

accesos aos centros de ensino e aos centros de saúde. 

3.- Dispoñer as actuacións necesarias para acometer as obras para gañar espazo para as persoas nas 

beiras das estradas, co entubamento das gabias e a creación de sendas peonís”. 

 

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

que se está acabando co orzamento de 20 anos, xa que se falou da necesidade de 

cartos para os pavillóns, para a terceira idade e agora plantéxase isto. Salienta o Sr. 

Parajó que isto tiña que facerse antes e non se fixo. Remata o Sr. Parajó dicíndolle ao 

Sr. Fernández “que non o veran os seus ollos”. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que todos son conscientes do 

problema da seguridade viaria. Xa no anerior POS se fixera unha proposta para incluir 

beiravías. Salienta a Sra. Lemus que a planificación está ben, engadindo que haberá 

que intentar chegar a un acordo entre todos os grupos para os próximos plans. 

 

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

D.ª Carmen I. Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán sinala que é certo que cando se fai un arranxo de estradas so se pensa 

nos coches e non se pode esquecer que falar do ámbito rural, é falar dun ámbito onde 

a xente ten que camiñar. Salienta a Sra. Leborán que un paseo por unha estrada é un 

peligro, porque a xente ten que invadir a calzada para circular. Considera a Sra. 

Leborán que a Sra. Lemus ten razón, no senso de que cando se asfalta se poña polo 

menos unha beiravía, na medida do posible. 

 

O Sr. alcalde explica que se trata dunha moción transversal é de longo percorrido, 

engadindo que dende o equipo de goberno están preocupados polo tema porén moitas 

veces son problemas orzamentarios. Salienta o Sr. alcalde que é certo que moitas 

veces nos arranxos se pensa máis nos vehículos que nas persoas, engadindo que 
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comparten a moción e reiterando que as limitacións orzamentarias son as que marcan 

as actuacións. 

 

O Sr. Fernández di que o que demandan é un plan estratéxico, con prioridades, e que 

se fagan as obras fixadas no mesmo. Explica o Sr. Fernández que xa se teñen feito 

plans, como o plan de saneamento, que van marcando prioridades. Di que no 

programa electoral se levaba o tema das gabias, dos peóns, e xa vai alá media 

lexislatura. Remata o Sr. Fernández sinalando que se ten que actuar prioritariametne 

nos centros de ensino e no centro de saúde. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

considera que é un tema delicado. Di que as únicas beiravías feitas polo concello as 

fixo el no Coto, engadindo que cree que non houbo mais. Di o Sr. Parajó que sabe que 

non hai cartos e que o tema precisa moitos. Remata o Sr. Parajó sinalando que agora 

mesmo hai asuntos máis importantes e que este tipo de mocións é moi fácil 

presentalas pero moi dificil levalas a cabo. 

 

A portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, renuncian a 

facer uso da segunda quenda de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (6 PP, 2 BNG e 1 grupo mixto (PSdeG-PSOE)) e sete 
abstencións (6 concelleiros/as non adscritos/as e 1 grupo mixto (IN-TEO)), 
acorda: 

1.- Instar á Alcaldía a elaborar un Plan de Humanización e Seguridade Viaria do 
concello de Teo que contemple todas as actuacións necesarias, as necesidades 
de financiamento e un cronograma para a súa execución. 

2.- Instar á Alcaldía a elaborar e executar con urxencia, e como primeiro paso 
necesario para garantir a seguridade viaria e avanzar na humanización, as 
actuacións que permitan implementar un plan de accesos aos centros de ensino 
e aos centros de saúde. 



 

 - 54 -

3.- Dispoñer as actuacións necesarias para acometer as obras para gañar espazo 
para as persoas nas beiras das estradas, co entubamento das gabias e a 
creación de sendas peonís. 

 
14.- DITAME DA  MOCIÓN DO BNG A FAVOR DUNHA XESTIÓN ECOLÓXICA E 
SUSTENTÁBEL DO LIXO. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Baz da conta da moción do seu grupo de 23/01/2013 (rex. entrada nº 602), que 

se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 

urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 28/01/2013. 

 

 “GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
 CONCELLO DE TEO 

 
MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, portavoz do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA 
GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN A FAVOR DUNHA XESTIÓN ECOLÓXICA E 
SUSTENTÁBEL DO LIXO, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A pesar da crise actual, en 2011 xeráronse en Galiza case 1,2 millóns de toneladas de residuos 

urbanos, que foron obxecto de tratamento nalgún dos tres modelos existentes no noso país: SOGAMA, 

NOSTIÁN e BARBANZA. Estes residuos conteñen cantidades importantes de recursos e o seu 

aproveitamento pode xerar moitos empregos. 

Non obstante, entre os anos 2009 e 2011 caeron as porcentaxes de recollida selectiva e reciclaxe de 

vidro e de papel. Globalmente, a reciclaxe baixou até as 120.000 toneladas en 2011, o que supón o 

10,5% do lixo xerado. Isto causa grandes perdas ecolóxicas e económicas. Mais non ten porque ser 

así, como vén demostrando ano tras ano o plan comarcal de reciclaxe e compostaxe da BARBANZA. 

Na Barbanza reciclan o 45% do lixo fronte ao 8% do ámbito SOGAMA, e xeran 10 veces máis 

emprego que no ámbito SOGAMA. Na recollida selectiva, reciclaxe e compostaxe, traballan na 
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Barbanza entre 140 e 150 persoas. Traducido isto a nivel galego, teriamos uns 5.000 empregos, que 

doutra forma se perden na súa maioría. A implantación de proxectos comarcais de reciclaxe e 

compostaxe permitiría criar 3.000 empregos adicionais aos que ofrece o modelo incinerador de 

SOGAMA. 

Os residuos de envases atinxen un 40% do lixo xerado, medio millón de toneladas en Galiza, dos que 

só se recuperan no ámbito SOGAMA o 15%. Ecoembes e a Xunta impuxeron aos concellos o modelo 

de recollida da bolsa e contedor amarelos para os residuos de envases. Un modelo que non está a 

funcionar e que permite a Ecoembes furtar aos concellos galegos a maior parte do financiamento que 

por lei debería achegar. Así, os concellos galegos seguen correndo cos gastos de recollida e 

tratamento do 85% destes residuos de envases, un custo que non lles corresponde sufragar. 

Todo isto é indicativo do fracaso da actual política da Xunta de Galiza nesta cuestión, que nin resolveu 

os problemas de financiamento dos servizos de xestión de residuos, nin permitiu os mínimos avances 

ecolóxicos. A Xunta vén de modificar o plan de xestión PXRUG 2010-2011, mais non para avanzar na 

xestión ecolóxica do lixo e na sustentabilidade económica da mesma, senón para facilitar a instalación 

dunha nova incineradora en Cerceda, unha vez abortado o seu proxecto para O Irixo, a que ten 

previsto financiar con 218 millóns de euros. Mais custos para os concellos e menos empregos. 

Neste contexto, está en tramitación una Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) co obxectivo de promulgar 

unha lei “para a aplicación efectiva dos principios de redución, reutilización e reciclaxe de residuos en 

Galiza”. Na situación descrita, a instalación dunha nova incineradora é incompatíbel co obxectivo de 

redución do 10% e reutilización e reciclado do 50% dos residuos domésticos que fixa a normativa legal 

en vigor. E hoxe máis que nunca debe terse en conta que a incineración preséntase como a alternativa 

máis custosa, pero a que menos emprego permite crear (entre 5 e 10 veces menos que a reciclaxe e 

compostaxe). 

Que a Xunta de Galiza abandone a idea de construír unha nova incineradora de residuos urbanos no 

noso país e que destine os fondos previstos a financiar proxectos comarcais de reciclaxe e 

compostaxe; ou que o Goberno galego financie prioritariamente actuacións de recollida selectiva, 

acompañado de educación ambiental e implantación da compostaxe doméstica e comunitaria, 

contribuirá a que Galiza incremente a reciclaxe en máis de 300.000 toneladas, evitará unha nova 
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planta centralizada de residuos e acadará até 3.000 empregos novos., distribuídos de forma xusta e 

solidaria. 

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 

seguinte 

ACORDO 

1.- Manifestar o apoio á tramitación da “proposición de lei para a aplicación efectiva dos principios de 

redución, reutilización e reciclaxe de residuos en Galiza”, actualmente en tramitación. 

2.- Solicitar o abandono por parte da Xunta da idea de construír unha nova incineradora de residuos 

urbanos en Galiza. 

3.- Solicitar que a Xunta destine os fondos previstos para a incineradora ao financiamento de proxectos 

comarcais de reciclaxe e compostaxe, que permitan a creación de emprego nas diferentes localidades 

e alcanzar os obxectivos de recollida selectiva e reciclaxe das sociedades avanzadas. 

4.- Solicitar da Xunta de Galiza o financiamento prioritario das actuacións de mellora da recollida 

selectiva, incluíndo alí onde sexa axeitada a recollida porta a porta, e das actuacións de prevención a 

través da educación ambiental e a implantación da compostaxe doméstica e comunitaria. 

5.- Destinar parte do orzamento municipal para implantar programas de educación ambiental para a 

redución de residuos e xestionar os residuos orgánicos mediante a compostaxe caseira e comunitaria”” 

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

que non sabe cal é o mellor sistema porque uns técnicos din unha cousa e outros din 

outra. Di que o do Barbanza tamén ten problemas, que non sabe se o de Cerceda é o 

mellor, pero que habendo alí unha planta e estando autorizado polo concello, será que 

non están tan descontentos, engadindo que en todo caso lle preguntará ao alcalde 

dese concello. Remata o Sr. Parajó sinalando que como hai moitos técnicos e el non 

sabe do tema, non vai a opinar. 

 

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 cede a palabra á concelleira do seu grupo, 

D.ª Mª de las Mercedes Souto Abeijón. 

 

A Sra. Souto explica que a moción ten dúas partes e que unha está referida á reciclaxe, 

coa que están totalmente de acordo. Salienta que hai que concienciar nos colexios e 

aos adultos, porque a familia é a que educa e a escola a que lexitima. Opina a Sra. 

Souto que é preciso concienciar da necesidade de reciclar e ver o que aporta separar. 

Conclúe a Sra. Lemus que con este asunto non hai discusiòn, porque é o modelo que 

hai que seguir e o que hai que chegar. Tratándose da incineración di a Sra. Souto que 

ela non é experta e que por iso estivo investigando sobre o tema. Explica que algo que 

lle chocou foi o que di Iosu Madariga, profesor titular en Ciencias, Ecoloxía, da 

Universidade do País Vasco e Deputado foral de medio ambiente da Deputación Foral 

de Bizkaia. Sinala a Sra. Souto que este profesor di que “es necesario un sistema de 

valorización energética por incineración si se quiere cumplir con lo que Europa 

establece: aprovechar al máximo los residuos como un recurso y evitar a toda costa 

una eliminación sin aprovechamiento, sea vertedero o incineración. Siempre será 

necesario para cerrar el ciclo, siempre. Y eso está archidemostrado en todo los países 

de Europa que funcione, no conozco ninguna otra alternativa. Y aquí es muy importante 

distinguir entre valoración energética e incineración, porque es muy fácil hacer 

demagogia”. Sinala a Sra. Souto que, tratándose do porta a porta, este profesor di que 

é “un invento viejo, que funciona bien en zonas con baja densidad de población en el 

que no tiene sentido poner contenedores. Es como todo en esta vida; no hay nada 

bueno ni mala per se; depende de cómo se haga. Yo no voy a demonizar el puerta a 

puerta, ni evidentemente voy a alimentar la polémica puerta a puerta versus 

incineración, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra: un sistema de 

recogida y un sistema de tratamiento. Se sitúan en planos completamente diferentes y, 

por ser, pueden ser hasta compatibles”. Salienta a Sra. Souto que se un experto di 

esto, será por algo. Considera que teñen que convivir incineración e compostaxe. 

Refírese a Sra. Lemus aos países europeos, sinalando que en países como Suiza e 

Suecia, se recicla un 95% e utilizan a incineración para o 49%, Alemania incinera un 

35%, engadindo que estas porcentaxes foron obtidas da estadística da Unión Europea. 

Di a Sra. Souto que Monserrat Soliva, catedrática da Escola Superior de Agricultura, e 

que esta considerada como unha das máximas autoridades estatales no tema da 
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compostaxe dixo que todos os sistemas son necesarios e que con un so non se resolve 

o problema e que o porta a porta pode funcionar en sistios pequenos. Di a Sra. Souto 

que, esta catedrática afirma que vive en un “pueblo de 30.000 habitantes, donde el 

puerta a puerta está implantado. Hay gente que lo estaba haciendo bien al principio y 

cuando vio que no ocurre nada cuando pones la bolsa el día que no toca, se relajó y 

acabó por no funcionar como debiera.” Opina a Sra. Souto que todo é fácil se se quere, 

pero hai que querer. Propón que o concello sexa un proxecto piloto en cuestión de 

reciclaxe, e pregunta como se vai a soster a piscina, respostando que con enerxía 

renovable vai a ser que non. Di a Sra. Souto que todo o mundo di que teñen que 

convivir compostaxe e reciclaxe. Opina que a moción está moi ben, que ela recicla e lle 

obriga a facelo aos que conviven con ela, porén o compromiso é de cada quen. 

Remata a concelleira do PP sinalando que os profesionais que saben do tema din que 

os dous sistema teñen que convivir. 

 

O Sr. alcalde amosa o apoio á moción do equipo de goberno. Di que non ten dúbidas 

de que o modelo Barbanza é mellor que o de Sogama, porén o do Barbanza non tivo o 

apoio que merecía. Sinala o Sr. alcalde que se ben é certo que non se pode eliminar 

toda a incineración, se fala de reducir. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, sinala que se os concellos que están adscritos non 

pagan, é un problema. Considera que tamén é importante o tema da creación de 

emprego, sobre todo na estructura económica do Estado Español. Salienta que a 

reciclaxe implicaría, cos mesmos recursos, maior emprego, engadindo que con 

Sogama existen moitos intereses creados. Considera o Sr. Fernández que quitando 

Cerceda tamén se perdería emprego, porén co modelo Barbanza se crearía máis.  En 

canto á sinalado pola Sra. Souto, o Sr. Fernández sinala que tamén hai xente 

recoñecida en Galicia que di que este modelo é o mellor, pero tamén se pode elexir a 

quen di o que un quere contar. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que non vai a dicir nada máis porque xa escoitou de todo. 

 



 

 - 59 -

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen renuncia o seu segundo turno 

de intervencións. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, e di que ela non dixo que non era un bo 

modelo, senón que dixo que tiñan que convivir. No caso de Barbanza, a planta foi 

inaugurada no ano 2003, baixo o goberno do Sr. Fraga, polo tanto as dúas foron 

inauguradas polo PP. Salienta que a reciclaxe ten que vir, e que para que un modelo 

funcione hai que comezar coa cidadanía, e cando se conciencie á xente, comezará a 

funcionar calquera tipo de sistema. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto 
(PSdeG-PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto (IN-TEO)), acorda: 

1.- Manifestar o apoio á tramitación da “proposición de lei para a aplicación 
efectiva dos principios de redución, reutilización e reciclaxe de residuos en 
Galiza”, actualmente en tramitación. 

2.- Solicitar o abandono por parte da Xunta da idea de construír unha nova 
incineradora de residuos urbanos en Galiza. 

3.- Solicitar que a Xunta destine os fondos previstos para a incineradora ao 
financiamento de proxectos comarcais de reciclaxe e compostaxe, que permitan a 
creación de emprego nas diferentes localidades e alcanzar os obxectivos de 
recollida selectiva e reciclaxe das sociedades avanzadas. 

4.- Solicitar da Xunta de Galiza o financiamento prioritario das actuacións de 
mellora da recollida selectiva, incluíndo alí onde sexa axeitada a recollida porta a 
porta, e das actuacións de prevención a través da educación ambiental e a 
implantación da compostaxe doméstica e comunitaria. 

5.- Destinar parte do orzamento municipal para implantar programas de 
educación ambiental para a redución de residuos e xestionar os residuos 
orgánicos mediante a compostaxe caseira e comunitaria. 
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15.-  MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto décimo décimosexto da orde do día relativo a rogos e 

preguntas, o Sr. alcalde, de conformidade co previsto no artigo 91.4 do R.D. 

2568/1986, de 28 de novembro e no artigo 33 do Regulamento orgánico, pregunta se 

algún grupo municipal quere presentar algunha moción de urxencia. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, sinala que o seu grupo ten unha moción que versa 

sobre a aprobación da solicitude da plataforma das preferentes de Compostela e 

Comarca de apoio á loita das persoas afectadas polas preferentes. 
 
Sometida a urxencia a votación, con nove votos a favor (6 concelleiros/as non 
adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto (PSdeG-PSOE)) e sete abstencións (6 PP e 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 sobre a aprobación da solicitude da plataforma das preferentes de 
Compostela e Comarca de apoio á loita das persoas afectadas polas preferentes. 
 
O portavoz do BNG, Sr. Fernández, da conta da moción sobre a aprobación da 

solicitude da plataforma das preferentes de Compostela e Comarca de apoio á loita das 

persoas afectadas polas preferentes, que se recolle a continuación. 

 

“Comarca de Compostela, 22 de xaneiro de 2013. 

Solicitamos da Corporación Municipal de Teo o pronunciamento de apoio á loita que as 

persoas afectadas polas participacións preferente e obrigas subordinadas están 

levando a cabo para recuperar integramente os seus aforros, adoptando as seguitnes 

medias: 

 

1.- Instar ao Goberno do Estado Español que arbitre os mecanismos legais necesarios 

para devolverlles a todos os aforradores o dinñeiro depositado nas entidades de crédito 

baixo a fórmula de preferentes ou capital subordinado. 
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2.- Demandar da Xunta de Galiza que proceda a recorrer xudiciametne a proposta de 

quita que para estes produtos financeiros propón o Ministerio de Economía e a 

Comisión Europea. 

3.- Dar traslado destes acordos ao Presidente do Estado Español e ao da Xunta de 

Galiza. 

4.- Apoiar e participar activamente, con todos os medios ao seu alcance, nas 

concentracións, manifestacións e outros actos reinvindicativos que as persoa afectas a 

través da Plataforma Preferentes Compostela e comarca, organicen na defensa dos 

seus dereitos e itnereses. 

 

O apoio, a solidariedade e asistencia desta Corporación Municipal á Manifestación 

Nacional que o conxunto das plataformas galegas teñen convocado para o día 2 de 

Febreiro de 2013 ás 11,30 en Santiago de Compostela”. 

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

que este punto é ilegal porque o lóxico é que se tratara dun escrito asinado pola 

plataforma e logo asinado polo representante do BNG. Lembra o Sr. Parajó que se 

acaba de dicir que xa está ben coas preferentes e agora o portavoz do BNG ven con 

isto. Pide o Sr. Parajó que conste en acta que se ten que presentar un escrito da 

plataforma asinado e logo asumirse polo BNG. 

 

O Sr. alcalde explica que as mocións se teñen presentado sen rexistro e sen firma, 

sendo que o representante do BNG, tal e como di, asume o escrito da plataforma. 

 

O Sr. Parajó sinala que ao principio dixo que quería un Pleno tranquilo pero que así 

non pode ser, porque as cousas teñen que ser serias. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que, sen entrar en cuestións 

formais, e estando de acordo coa moción, non se pode esquecer que é a quinta. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo, D. José A. Vázquez Pallas. 
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O Sr. Vázquez Pallas pide que conste en acta que van a someter este asunto ao seu 

departamento xurídico. 

 

O Sr. alcalde di que co dos sobres e con esto terán traballo dabondo. 

 

O Sr. Pallas di que o seu grupo fai o que lle de a gana. 

 

O Sr. alcalde explica que hai unha proposta da plataforma, e se se pretende que a 

cuestión formal sexa o importante, é lóxico que se utilice a retranca. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, salienta que non é a quinta. Explica que a de 

setembro era sobre o Decreto 24/12, a de xuño sobre a banca pública, e a de marzo foi 

a única que se refería directamente ás preferentes. Salienta o Sr. Fernández que el 

prefire asumir este tema e non ter que asumir outro tipo de cousas. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que se mata ao coello sen disparar, engadindo que o de defender os das preferentes 

está por enriba de todo, porque todos os defenden. Pregunta o Sr. Parajó se esta 

plataforma é do BNG, de AGE, ou dos dous. 

 

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

engadir. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, quen sinala que o seu grupo está de 

acordo no que se refire ao tema das preferentes, non estando de acordo coas formas. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto 
(PSdeG-PSOE)) e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto (IN-TEO)), acorda: 
apoiar a loita que as persoas afectadas polas participacións preferente e obrigas 
subordinadas están levando a cabo para recuperar integramente os seus aforros, 
adoptando as seguintes medias: 
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1.- Instar ao Goberno do Estado Español que arbitre os mecanismos legais 
necesarios para devolverlles a todos os aforradores o dinñeiro depositado nas 
entidades de crédito baixo a fórmula de preferentes ou capital subordinado. 
 
2.- Demandar da Xunta de Galiza que proceda a recorrer xudiciametne a proposta 
de quita que para estes produtos financeiros propón o Ministerio de Economía e 
a Comisión Europea. 
 
3.- Dar traslado destes acordos ao Presidente do Estado Español e ao da Xunta 
de Galiza. 
 
4.- Apoiar e participar activamente, con todos os medios ao seu alcance, nas 
concentracións, manifestacións e outros actos reinvindicativos que as persoa 
afectas a través da Plataforma Preferentes Compostela e comarca, organicen na 
defensa dos seus dereitos e itnereses. 
 
O apoio, a solidariedade e asistencia desta Corporación Municipal á 
Manifestación Nacional que o conxunto das plataformas galegas teñen 
convocado para o día 2 de Febreiro de 2013 ás 11,30 en Santiago de Compostela. 
 

O Sr. Parajó pide explicación de voto. 

 

O Sr. alcalde dille que xa se explicou bastante. 

 

O Sr. Parajó dille ao Sr. alcalde que cando as cousas non van polo seu rego non se 

fan. 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Parajó que iso non é explicación de voto. 

 

O Sr. Parajó di que non a da porque non lle deixa. 

 

16.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, formula os seguintes rogos e preguntas: 
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1.- O Sr. Parajó pregunta que ocorre co alcantarilado de Folgueiras xunto ao centro 

médico. 

 

O Sr. Sisto explica que Aquaguest fixo unha previsión de obra na que non contaban 

con atopar tanta pedra, e saerá un pouco máis caro. 

 

O Sr. Parajó di que a constructora dixo que non movía máis porque habería que ir máis 

fondo. 

 

O Sr. Sisto sinala que non estaba prevista esa roca. 

 

O Sr. Parajó di que se Aquaguest non fixo ben as previsións, terá que asumilo. 

 

2.- O Sr. Parajó sinala que facía falla mandar aos electricistas a que revisaran un 

problema no paso elevado da Estación de Osebe. Explica que alí están os cables e 

algúns están a 20 centímetros escasos, existindo o risco de que algún neno poida 

tocalo cunha man e leve unha corrente tremenda. Considera o Sr. Parajó que é mellor 

prevenir que lamentar. 

 

O Sr. alcalde sinala que se mirará. 

 

A Sra. Lemus sinala que despois do espectáculo que se acaba de dar, deberían 

reflexionar sobre isto, porque se está a falar de cousas serias e non resulta necesario. 

 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas: 

 

3.- A Sra. Lemus lembra o informe que solicitou sobre o saneamento na Pedreira. 

 

O Sr. alcalde di que nesta semana espera poder darllo. 

 

4.- Refírese a Sra. Lemus a dúas denuncias ante o Valedor en relación ao 

abastecemento. Pregunta se se mandou a documentación. 
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O Sr. Sisto resposta que se mandaron as análises realizadas. 

 

5.- Pregunta a Sra. Lemus que se vai a facer coas obras dos Tilos. 

 

O Sr. Francos sinala que se vai a picar para que cando veña o bo tempo se poida 

pintar. 

 

6.- A Sra. Lemus di que ten queixas sobre o vial de Lucí-Vilariño e pregunta se se fixo 

algo. 

 

O Sr. Sisto di que se encargou que se fixera unha valoración e dixeron que estaba moi 

localizado e que actuarían sobre esa zona. 

 

7.- A Sra. Lemus interésase polo tunel de Vilaverde e pregunta se se fixo algo. 

 

O Sr. Francos di que o cauce está ao mesmo nivel que o paso elevado, engadindo que 

a solución sería darlle saída rúa abaixo, pero que requerirá entubar. Salienta o Sr. 

Francos que se trata dun problema que deixou ADIF.  

 

8.- Pregunta a Sra. Lemus se este ano vai a haber orzamentos. 

 

O Sr. alcalde di que está niso. Sinala que haberá que valorar as circusntancias e 

refírese tamén ao marco estatal, engadindo que este está a provocar a perda de 

autonomía dos concellos.  

 

Sendo as vinte e tres horas e vinte e oito minutos, sae do Salón de Plenos o concelleiro 

do grupo mixto, D. Manuel Parajó Liñares. 

 

 

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

1.- O Sr. Fernández di que os veciños están preocupados pola situación da agua no 

concello e pregunta como está o tema e qué previsións hai. 
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O Sr. Sisto di que como todos saben a obra depende da Xunta. Foi licitada e a 

empresa é Espina Obras hidraúlicas. Explica o Sr. Sisto que se sabe que a empresa lle 

estivo pedindo determinados datos a Aquaguest e fixo unha visita á planta. Di o Sr. 

Sisto que as últimas noticias que ten é que tiñan pensado comezar en febreiro. Cree o 

Sr. Sisto que haberá 10 meses de execución, engadindo que se se demora moito 

haberá problemas para os veciños. 

 

Sendo as vinte e tres horas e trinta e dous minutos, entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do grupo mixto, D. Manuel Parajó Liñares. 

 

2.- Pregunta o Sr. Fernández como está o tema da iluminación de Augas Mansas, 

engadindo que existía unha queixa de fai dúas semanas. 

 

O Sr. alcalde di que non ten constancia por escrito. 

 

O Sr. Rey di que nalgúns sitios se reduciu a iluminación. 

 

O Sr. Francos aclara que alí non se reduciu nada, salvo que se fundira. Salienta que lle 

preguntará ao técnico. 

 

3.- Pide o Sr. Fernández que se arranxen os baches, por exemplo na rúa Lourerio, e 

que se faga algo na rúa Castiñeiro. 

 

O Sr. alcalde di que a rede viaria dos Tilos precisa dunha reforma integral.  

 

O Sr. Francos sinala que a rúa Loureiro está bacheada e que na rúa Castiñeiro se 

fixeron labores para sacar as charcas pero o tema do firme é máis complicado. 

 

4.- Pregunta o Sr. Fernández como está o arranxo dos vestiarios da Cañoteira, 

engadindo que hai desconchados.  

 

Sendo as vinte e tres horas e corenta minutos, co permiso da presidencia, abandona o 

Salón de Plenos o concelleiro do grupo mixto, D. Manuel Parajó Liñares. 



 

 - 67 -

O Sr. Francos di que na parte traseira se colocaron uns andamios para reparar as 

humidades. 

 

O Sr. Rey explica que tamén se taparon as torretas para que os nenos non escalaran.  

 

 

5.- o Sr. Fernández di que a directiva de Rarís dixo que se quedara en poñer o 

abastecemento de auga. 

 

O Sr. Sisto di que se faría a principios de ano e así se aproveitaba para poñer o 

abastecemento a catro casas que quedaron sen el. 

 

6.- Di o Sr. Fernández que lle comentaron que había unha alcantarilla diante da esolca 

infantil da Ramallosa. 

 

O Sr. Francos resposta que debe ser algo puntual porque non ten coñecemento ao 

respecto.  

 

A concelleira do BNG, Sra. Diéguez, di que vai a formular dous rogos.   

 

7.- Interésase a Sra. Diéguez pola potabilidade da auga, engadindo que coa cor que 

trae non anima a que se consuma. Roga a Sra. Diéguez que o concello tome as 

medidas necesarias para que se solvente o problema e se eviten problemas futuros de 

saúde pública. Salienta a Sra. Diéguez que é un problema serio, engadindo que non 

sabe se nos días en que a auga está tan negra é conveniente que estea accesible aos 

nenos nos centros escolares. 

 

8.- Sinala a Sra. Diéguez que en Piro hai un camiño que ten moita de auga, porque 

debe nacer en medio do camiño a arrastra todo o que atopa o seu paso. Di a Sra. 

Diéguez que descoñece se é público e pregunta se se pode facer algo.  

 

A concelleira do equipo de goberno, Sra. Garea, tratándose do primeiro rogo, di que a 

Sra. Diéguez referíuse á actitude do centro, aclarando que aí o concello non pode 
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intervir. Salienta que falou coa dirección do centro, engadindo que sempre que se 

solicitou auga para o comedor, se mandou, porén neste caso non se pediu. 

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

1.- A Sra. Souto sinala que a pista que vai por diante da casa da pradera está fatal e 

pregunta se se pode bachear. 

 

O Sr. alcalde di que xa se bacheou moitas veces, engaindo que hai que valoralo 

porque precisaría dun acondicionamento integral. 

 

2.- Pregunta a Sra. Souto se se puxeron as luminarias na pista da casa da pradera en 

Vilar de Calo. 

 

O Sr. Francos resposta que si. 

 

3.- O Sr. Patiño pregunta para quen se puxo unha sinal pola estrada de Pite para 

arriba. 

 

O Sr. Sisto resposta que el non puxo ningunha. 

 

O Sr. Francos resposta que el tampouco. Salienta que Tragsa dixo que ata o final da 

obra non poñería as sinais, porén xa as puxeron. 

 

4.- O Sr. Patiño pregunta que pasa cunha casa que hai en Pontevea. 

 

O Sr. Sisto resposta que se trata dun expediente de ruina, e que o que se fixo foi poñer 

os medios para intentar evitar que se desplome. 

 

5.- A Sra. Leborán sinala que o outro día lle dixo unha señora que era a segunda vez 

que fai unha petición ao concello. Di que viven en Mazas, na estrada que vai de Solláns 

a Carballal, e que hai un arbore que que lle vai enriba da finca. 
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O Sr. alcalde di que é na estrada da Deputación, polo que haberá que notificarllo. 

 

O Sr. Sisto di que se mirará. 

 

6.- O Sr. Pallas di que se aproban moitas cousas e se adquiren moitos compromisos. 

Pregunta como está o tema de D. Gerardo Pardal Pazos, engadindo que xa preguntou 

en novembro. 

 

O Sr. Sisto di que os veciños teñen moito interés en protestar, e que deberían tamen de 

cumprir as súas obrigas, engadindo que o veciño en cuestión non está censado en 

Teo. Aclara que o Estado paga ao concello polos censados en Teo e que haberá que 

primar aos que o estén. Remata o Sr. Sisto dicindo que se compromete a mirar o tema 

e contestalo.  

 

7.- O Sr. Vázquez Palllas interésase pola fonte de Guldrís, sinalando que segue como 

estaba. 

 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Pallas que son educados e que lle escoitan, pero que este 

concelleiro ten que saber que hai que ter en conta os medios con que conta a brigada 

de obras e polo tanto a necesidade de priorizar os traballos. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que foi un camión. 

 

Sendo as vinte e tres horas e cincuenta e tres minutos, a concelleira do BNG, D.ª 

Carmen Diéguez González, co permiso da presidencia, abandona o Salón de Plenos. 

 

O Sr. alcalde di que non se localizou a quen o fixo. 

 

8.- O Sr. Vázquez Pallas di que, tratándose da policía, quere saber se o que recolle a 

prensa é verdade e se en dous días non houbo policías no concello de Teo, engadindo 

que se chamou varias veces e non os había. Pregúntalle ao Sr. alcalde se estaba 

enterado. 
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O Sr. alcalde di que estivo enterado que na tarde non existíu servizo. 

 

O Sr. Pallas pregunta se se van a adoptar medidas. 

 

O Sr. alcalde di que se está mirando. 

 

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  2/2013 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 28 FEBREIRO DE 2013 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e oito de febreiro de dous mil trece, 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 dia da data, para a que foron debidamente 

convocados/as. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde:  
D. Martiño Noriega Sánchez  

Concelleiros/as: 
D. Rafael Carlos Sisto Edreira 

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 

Non asiste, previa excusa: 
D.ª María do Carme Hermida Gulías 
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Secretaria acctal.:  
D.ª Mª Elena Méndez Buela 

Interventora: 
D.ª Mónica I. Lado Varela 
 
ORDE DO DIA: 
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 31.01.13. 
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDIA (DA  86/13 Á 191/13). 
3.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN RELATIVO Ó 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS NO 
CUARTO TRIMESTRE DE 2012. 
4.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE PEDINDO A COMPARECENCIA DO 
CONCELLEIRO DE URBANISMO. 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDIA DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITOS 04/2013. 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDIA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONCESIÓN DE LICENZAS DE AUTOTAXI. 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDIA DE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 1/2013. 
8.-  PROPOSTA DA ALCALDIA DE VALORACIÓN DA PROPOSICIÓN ADMITIDA E 
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA Ó CONTRATO DE XESTIÓN 
DO SERVIZO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO. 
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 dia que figura na convocatoria, que son os 

seguintes: 
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1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 31.01.13. 
O sr. alcalde pregúntalle aos Sr..es/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 31/01/13. 

 

O sr. Vázquez Pallas advirte que na páxina 69, no punto 6, di ” O Sr. Sisto di que os 

veciños teñen moito interés en protestar, e que deberían tamen de cumprir as súas 

obrigas, engadindo que o veciño en cuestión non está censado en Teo. Aclara que o 

Estado paga ao concello polos censados en Teo e que haberá que primar aos que o 

estén. Remata o Sr. Sisto dicindo que se compromete a mirar o tema e contestalo. “, e 

que na parte final da intervención do sr. Sisto, este se comprometeu  a mirar o tema e 

contestalo antes do final deste Pleno, alomenos co veciño ese. 

 

O sr. Sisto di que non se lembra. 

 

O sr. alcalde respóndelle que a acta é transcrición do audio, e que antes non informou, 

pero que a Secretaria Xeral non puido asistir por cuestións persoais, e que a adxunta a 

Secretaría está de baixa, e que é a Secretaria a que escoita o audio e transcribe a acta, 

e que él o audio non o escoitou, que non pón en dúbida que quedou de respostar, pero 

que non sabe se antes do Pleno. 

 

O sr. Sisto di que se consultará o audio e xa está. 

 

O sr. alcalde di que, con esa obxección, se compromete a que se consulte o audio, e 

que se é como di o sr. Vázquez Pallas, se reflexe. 

 

O sr. Vázquez Pallas móstrase de acordo. 

 . 

O sr. alcalde di que con esa obxección feita polo sr. Vázquez Pallas se entende 

aprobada a acta da sesión plenaria do 31/01/13. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade dos presentes, a acta do 31/01/2013, coa observación advertida polo sr. 

Vázquez Pallas e o respostado polo sr. Sisto, nos termos seguintes: 
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“O sr. Vázquez Pallas advirte que na páxina 69, no punto 6, di ” O Sr. Sisto di que os 

veciños teñen moito interés en protestar, e que deberían tamen de cumprir as súas 

obrigas, engadindo que o veciño en cuestión non está censado en Teo. Aclara que o 

Estado paga ao concello polos censados en Teo e que haberá que primar aos que o 

estén. Remata o sr. Sisto dicindo que se compromete a mirar o tema e contestalo. “, e 

que na parte final da intervención do sr. Sisto, este se comprometeu  a mirar o tema e 

contestalo antes do final deste Pleno, alomenos co veciño ese. 

 

O sr. Sisto di que non se lembra”. 

 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDIA (DA  86/13 Á 191/13). 
Dase conta das Resolucións da Alcaldia dictadas dende o dia 28 de xaneiro ó 25 de 

febreiro de 2013, que comprenden os números 86 a 191, 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.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN RELATIVO Ó 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS NO 
CUARTO TRIMESTRE DE 2012. 
O Sr. alcalde da conta do informe conxunto de Tesourería e Intervención, de 

07/02/2013, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no 

cuarto 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. 

 
4.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE PEDINDO A COMPARECENCIA DO 
CONCELLEIRO DE URBANISMO. 
O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do grupo mixto, D.ª  Uxía Lemus de la Iglesia. 
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A Sr..a. Lemus da conta da moción de 18/02/2013 (rex. entrada nº 1.268, de 

19/02/2013) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de urbanismo, vivenda, infraestructuras e servizos básicos de 25/02/2013.  

 
“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 
URBANISMO, RAFAEL SISTO EDREIRA, ao  obxecto de ser incluída na orde do dia do Pleno 
ordinario e debatida no mesmo, en base aos motivos e consideracións expresadas na seguinte: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tanto a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, como a Lei 5/1997, de 22 
de xullo, da administración local de Galicia recollen, nos seus artigos 22.2 e 64.2, respectivamente, 
que entre as competencias do Pleno está a de controlar e fiscalizar aos órganos de goberno. 

No Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, sinala os medios para o 
exercicio deste control e fiscalización, entre os que inclúe o requirimento de presenza e información 
dos membros corporativos que ostenten delegacións (artigos 105.1 e 105.2). 
 
Desde o ano 2011, en todos os Plenos as diferentes forzas políticas da oposición inquirimos sobre o 
estado de diversas rúas da Urbanización dos Tilos, destacando sobre todo o desastroso estado da 
rúa do Castiñeiro. 
 
Unha rúa obxecto dunha obra de reurbanización no ano 2009, cunha importante inversión de 
470.000 euros do Fondo estatal de inversión local do Ministerio de Administracións Públicas, sen 
contar co custo da reforma posterior executada na praza dada a inadecuada pavimentación 
executada anteriormente. 
 
Actualmente, o viario da Rúa do Castiñeiro presenta un afundimento xeneralizado en gran parte da 
súa lonxitude, con desniveis de ata 15 centímetros.  
 
Hai pavimentos de formigón rotos nas zonas de aparcamento; a escaleira de acceso á praza 
superior é cando menos perigosa e o paso pola beirarrúa contigua ao parque os dias de chuvia 
copiosa, dado o grado de apozamento de auga no propio viario, é un deporte de alto risco. 
 
Cun viario totalmente destruído e cada vez mais perigoso, a resposta do equipo de goberno ante as 
preguntas da oposición durante este último ano e medio, sempre foi a reiteración dun suposto 
estudo das posibilidades, incluídas posibles accións xudiciais pola responsabilidade do director de 
obra e a empresa contratada nesta obra. 
 
Pero o deficiente estado da rúa do Castiñeiro, non oculta o mal estado doutras zonas da 
Urbanización Os Tilos, sobre todo da Rúa do Carballo e Rúa do Salgueiro, cun estado de abandono 
total das súas infraestruturas tanto nos viarios como nas súas instalacións. 
 
As actuacións que se executan consistentes en parcheado de fochancas de forma inadecuada, sen 
ningún tipo de control, só teñen efectos positivos durante uns poucos dias, como se pode 
comprobar na actuación realizada hai menos dun mes.  
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A deficiente execución destas obras complica aínda mais o estado de superficies, antes con 
fochancas, agora con fochancas e grava, grava que se foi desprendendo do asfalto vertido nos 
últimos tempos.  
 
Outras deficiencias destacables son as roturas bastante frecuentes das canalizacións de 
abastecemento de auga; a existencia de escaleiras de acceso de comunicación dos diferentes 
niveis da Urbanización sen ningún tipo de varandas; ou o noiro a carón do colexio, empregado 
como vertedoiro de follas e ramaxe, e sinalizado só cunha cinta de protección. 
 
Finalmente, a veciñanza desta Urbanización destaca o mal estado das beirarrúas, cun gran número 
de bordos e baldosas movidas ou rotas, e incluso moi mal rematadas xunto ás arquetas. 
 
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte  
 
ACORDO 
 
A comparecencia do concelleiro de Urbanismo, Rafael Sisto Edreira, para dar conta do estado 
actual da urbanización Os Tilos, e sobre todo, das previsións futuras de actuación na mesma, ante 
unhas deficiencias canto menos graves, que pasan por unha reforma integral. 
 
Así mesmo, solicitamos infórmese polo concelleiro de Urbanismo, Rafael Sisto Edreira, ante o 
Pleno, no caso da Rúa do Castiñeiro, sobre: 
 

- O tipo de explanada que se considerou no proxecto para o deseño da base e o pavimento 
do viario, así como a catalogación deste en función do tráfico que debe soportar. 
 

- Se a execución se realizou conforme ao proxecto, e se comprobou esta cuestión mediante 
ensaios de laboratorio homologado da compactación da base (proctor normal) e 
granulometría, así como o espesor, tipo de árido e control de betumes nas capas de 
aglomerado. 
 

- A situación actual da empresa construtora adxudicataria e do estado do procedemento de 
incautación do aval, de escasa contía do mesmo, 20.258,62 euros”. 

 
 
A sr..a. Lemus di que do que se trata nesta moción é do estado de abandono que sofre 

a Urbanización Os Tilos, que é un tema recurrente, que sempre saca o sr. Vázquez 

Pallas. Manifesta que lle chocou que o sr. alcalde falara de reforma integral, e opina 

que hai que facer unha reflexión entre todos do que se quere facer cos Tilos. 

Segue dicindo que esta é unha moción aberta, na que tódolos grupos poden aportar 

enmendas e preguntas a formularlle ó concelleiro de urbanismo. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, sr. Parajó, di 

que non ten nada que manifestar. 

 

Intervén o portavoz do BNG, sr. Fernández, e  maniféstase no mesmo senso que o sr. 

Parajó. 
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Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e di que vai a intervir o concelleiro do seu grupo, 

D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O sr. Vázquez Pallas di que neste momento non vai dicir nada, que xa o dirá no 

momento da comparecencia do sr. Sisto. 

 

O sr. alcalde di que o grupo de goberno votará a favor de tódalas comparecencias que 

se soliciten e aclara, con respecto ó que sinalara a sr..a. Lemus da reforma integral, 

que se refería á rede viaria da urbanización, que ten unha idade, e que a reforma viaria 

ten que ser unha reforma case integral, o que pasa é que o custo é moi elevado, e que 

son conscientes diso, a maiores de calquera outro debate que se poida dar sobre a 

urbanización. 

 

Preguntados polo sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións, excepto o sr. Vázquez Pallas que di que hoxe veu cando foi 

para a casa que se fixeron xa uns cortes na estrada cos que hai que ter coidado, 

porque seguramente vai haber rodas que van reventar, porque fixeron cortes duns 15 

ou 20 centímetros cunha profundidade duns 5 ou 6 centímetros, e que foi na entrada da 

Rúa Castiñeiro, á altura do  supermercado e na saída xusto antes de chegar ó hotel. 

 

O sr. alcalde di que se dará aviso para que se sinalice e que as obras que se están 

realizando responden ás presións que se levan facendo desde fai meses coa empresa, 

e reitera que darán aviso para que se sinalicen convenientemente. 

Antes da pasar á votación, o sr. alcalde lembra que o vindeiro Pleno ordinario cadraría 

a Xoves Santo, e que se terá que falar ou ben en xunta de portavoces ou de xeito 

informar, que se fai con esa cuestión. 

 

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 2 
grupo mixto), acorda: 
A comparecencia do concelleiro de Urbanismo, Rafael Sisto Edreira, para dar 
conta do estado actual da urbanización Os Tilos, e sobre todo, das previsións 
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futuras de actuación na mesma, ante unhas deficiencias canto menos graves, 
que pasan por unha reforma integral. 
 
A estes efectos o concelleiro de Urbanismo, Rafael Sisto Edreira, deberá informar 
ante o Pleno, no caso da Rúa do Castiñeiro, sobre: 
 

- O tipo de explanada que se considerou no proxecto para o deseño da base 
e o pavimento do viario, así como a catalogación deste en función do 
tráfico que debe soportar. 
 

- Se a execución se realizou conforme ao proxecto, e se comprobou esta 
cuestión mediante ensaios de laboratorio homologado da compactación da 
base (proctor normal) e granulometría, así como o espesor, tipo de árido e 
control de betumes nas capas de aglomerado. 
 

- A situación actual da empresa construtora adxudicataria e do estado do 
procedemento de incautación do aval, de escasa contía do mesmo, 
20.258,62 euros. 

 
 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDIA DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITOS 04/2013. 
O sr. alcalde da conta da proposta de 08/02/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos 

económicos de 25/02/2013. 
“PROPOSTA DA ALCALDIA 

 
Téndose tramitado o expediente de modificación de créditos 04/2013 de baixa por 
anulación/suplemento de créditos 01/2013, polo cal se elimina o crédito da partida 
132/622.00€ destiñada á construcción dun novo edificio para a Policía Local, por 
importe de 128.215,71€ coa finalidade de financiar os seguintes conceptos: 

a) partida 011/913.00 con crédito por importe de 105.149,91€ para amortizar 
totalmente e cancelar as dúas operacións de préstamo que financian  dito 
proxecto . 

b)   Remanente Líquido de Tesourería negativo a reducir en 23.065,80€. 
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Visto o informe de intervención emitido ao respecto e favorable a dita modificación 
orzamentaria, de data 08/02/2013. 
 
Considerando o disposto nos artigos 49 a 51 e 35 e ss do Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, así como nas Bases 11 e 16 de execución do Orzamento de 2012  
prorrogado a 2013. 
 
Considerando o disposto no artigo 11 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira e no artigo 17 da Orde 
HAP/2105/2012, de 1 de outubro. 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas, 
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción dos seguintes ACORDOS: 
 
Primeiro.- Aprobar a baixa por anulación do crédito da partida 132/622.00.-Seguridade, 
investimentos en edificios, por importe de 128.215,71€, desistindo de executar o 
proxecto de construcción dun edificio para Policía Local. Unha vez adoptado o acordo 
esta baixa será inmediatamente executiva. 
 
Segundo.-  Aprobar provisionalmente un suplemento de crédito na partida 011/913.00.-
Débeda, amortización préstamos a longo prazo fóra do SP, por importe de 
105.149,91€, que se financiará có crédito procedente da baixa por anulación do 
apartado anterior.  
 
Terceiro.- Publicar o acordo provisional anterior no Boletín Oficial da Provincia e no 
taboleiro de Edictos da Corporación. O expediente quedará exposto durante 15 dias 
para que os interesados poidan presentar reclamacións ou suxestións. Se transcurrido 
dito prazo non se presentaran recursos ou observacións, o suplemento de crédito 
quedará definitivamente aprobado, debendo publicarse o resumo por capítulos do 
orzamento municipal con esta modificación orzamentaria. 
 
Cuarto.- Aprobar a cancelación das operacións de préstamo por importe de 72.000€ e 
89.400€ de capital inicial concertadas coa entidade financeira CAIXA GALICIA, 
vencelladas ao devandito proxecto, que contan cun capital total pendente de amortizar 
a data de hoxe de 105.149,91€, e autorizar a esta Alcaldia para levar a cabo todas as 
actuacións necesarias para facer efectivo este acordo en canto entre en vigor o 
suplemento de crédito citado nos apartados segundo e terceiro. 
 
Quinto.- Comunicar a cancelación das operacións de préstamo devanditas ao 
Ministerio de Facenda e AAPP nos termos do artigo 17 da Orde HAP/2105/2012, de 1 
de outubro así como á Central de Información de Riscos. 
 
Sexto.- Destiñar a diferencia do crédito da baixa por anulación e o suplemento, que 
resulta ser de 23.065,80€ a financiar o Remanente Líquido de Tesourería negativo”. 
 
O Sr. alcalde explica que o que se propón, unha vez feitas as obras de 

acondicionamento do local no que está actualmente a policía local, é a anulación dun 

crédito que se pedira no seu momento, a anulación do crédito da partida 132/622.00.-
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Seguridade, investimentos en edificios, por importe de 128.215,71€, que parte deses 

fondos se empregaron para acondicionar o local actual, que é un crédito que en 

principio non se vai usar, e que está xerando unha serie de xuros, que ademais se 

imputa en débeda bancaria desde fai tempo, e que había un compromiso e tamén a 

petición na Comisión Informativa do sr. Parajó de que a devolución non signifique 

abandonar o tema da accesibilidade do local, que se tentará facer con fondos propios 

durante este exercicio, que saben que é unha necesidade, pero que é unha cuestión 

problemática, porque o edificio xa é histórico, e polas cuestións de Patrimonio e o 

modelo a seguir para a accesibilidade. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, sr. Parajó, di 

que xa que se asume a proposta que se fixo o outro dia na Comisión, xa que non hai 

porque pagar intereses. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, sr..a. Lemus, e móstrase de acordo, posto que 

xa non se incluía a obra nos orzamentos de 2012. Reafírmase no que dixo o outro dia o 

sr. Parajó de que se mellore a accesibilidade. Lembra que en outubro de 2011 a sr..a. 

Leborán preguntou por este tema e que o sr. alcalde lle dixo que como había liñas de 

financiación pedidas, o da mellora da accesibilidade se faría con cargo a esa 

financiación, e agora que xa non se van ter liñas de financiación pedidas, agarda que 

de verdade se faga con fondos propios. 

 

Intervén o portavoz do BNG, sr. Fernández, e di que partindo de que non se discute se 

seguir ou non con algunha obra no edificio, senón que se está falando de cancelar un 

crédito existente, o seu grupo está de acordo con todo o que sexa a reducción de 

débeda bancaria do Concello, e máis cando non se está falando de servizos básicos, e 

que se baixe o remanente negativo de tesourería é unha gran noticia. Segue dicindo 

que na proposta vai mencionada a Lei de sostebilidade financieira do 2012, que é a 

que obriga a pasar unha parte do crédito que se cancela ó remanente de tesourería. 

O sr. alcalde manifesta que o sr. Fernández di ben cando se refire a que vai 

contemplado na proposta o destinar eses 23.000€ a  financiar o remanente negativo de 

tesourería. 
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Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e di  que, co compromiso de realizar as obras de 

accesibilidade, o seu grupo está de acordo coa proposta. 

 

Preguntados 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 2 
grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar a baixa por anulación do crédito da partida 132/622.00.-
Seguridade, investimentos en edificios, por importe de 128.215,71€, desistindo de 
executar o proxecto de construcción dun edificio para Policía Local. Unha vez 
adoptado o acordo esta baixa será inmediatamente executiva. 
 
Segundo.-  Aprobar provisionalmente un suplemento de crédito na partida 
011/913.00.-Débeda, amortización préstamos a longo prazo fóra do SP, por 
importe de 105.149,91€, que se financiará có crédito procedente da baixa por 
anulación do apartado anterior.  
 
Terceiro.- Publicar o acordo provisional anterior no Boletín Oficial da Provincia e 
no taboleiro de Edictos da Corporación. O expediente quedará exposto durante 
15 dias para que os interesados poidan presentar reclamacións ou suxestións. 
Se transcurrido dito prazo non se presentaran recursos ou observacións, o 
suplemento de crédito quedará definitivamente aprobado, debendo publicarse o 
resumo por capítulos do orzamento municipal con esta modificación 
orzamentaria. 
 
Cuarto.- Aprobar a cancelación das operacións de préstamo por importe de 
72.000€ e 89.400€ de capital inicial concertadas coa entidade financeira CAIXA 
GALICIA, vencelladas ao devandito proxecto, que contan cun capital total 
pendente de amortizar a data de hoxe de 105.149,91€, e autorizar a esta Alcaldia 
para levar a cabo todas as actuacións necesarias para facer efectivo este acordo 
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en canto entre en vigor o suplemento de crédito citado nos apartados segundo e 
terceiro. 
 
Quinto.- Comunicar a cancelación das operacións de préstamo devanditas ao 
Ministerio de Facenda e AAPP nos termos do artigo 17 da Orde HAP/2105/2012, 
de 1 de outubro así como á Central de Información de Riscos. 
 
Sexto.- Destiñar a diferencia do crédito da baixa por anulación e o suplemento, 
que resulta ser de 23.065,80€ a financiar o Remanente Líquido de Tesourería 
negativo. 
 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDIA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONCESIÓN DE LICENZAS DE AUTOTAXI. 
O sr. alcalde dá conta da proposta de 21/02/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de desenvolvemento local, 

transporte, turismo, emprego e participación veciñal de 25/02/2013. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDIA 

Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldia de data 
21/01/2013, para adxudicar as prazas de auto-turismos, clase B, do concello de Teo.  
 
Considerando que o concello ten creadas 16 prazas de auto-turismos, das que 8 están 
vacantes, o implica que o servizo non se está prestando axeitadamente, xa que  a 
poboación do municipio aproximase aos 19.000 habitantes e que a Xunta de Galicia ten 
determinado que o número máximo de licencias de taxi para concellos cunha 
poboación entre 10.000 e 20.000 habitantes é de 1 licenza por cada 1.000 habitantes, o 
que implica que, no caso de que estiveran cubertas as 16 prazas que ten creadas o 
concello de Teo, non chegaría ao límite establecido pola Xunta. 

Considerando que o Pleno da Corporación, na sesión de 25/10/2012, acordou aprobar 
o Regulamento Municipal para a prestación do servizo de vehículos de aluguer con 
condutor, auto-turismos –clase B- do concello de Teo, publicado no BOP nº 11, de data 
16 de xaneiro de 2013. 

Considerando que O artigo 10 do Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, polo que se 
aproba o Regulamento nacional dos servizos urbanos e interurbanos de transportes en 
automóbiles lixeiros (en diante RNUITAL), establece que no suposto de que a 
adxudicación de licencias se realice mediante concurso, o procedemento someterase 
as normas de contratación local”, o que implica que a adxudicación deberá adecuarse 
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ao establecido no Texto Refundido da Lei de contratos do sector público (en diante 
TRLCSP).  

Considerando que, de acordo co establecido no artigo 13 do RNUITAL establece que a 
prelación da adxudicación das licencias de auto-turismos, será a favor dos asalariados 
dos titulares de licencias clase B, por rigorosa e continuada antigüidade e, a falta disto, 
por concurso libre.  

Incorporada ao expediente a seguinte documentación: 
- Prego de cláusulas administrativas particulares de 18/02/2013 
- Informe de Adxunta a Secretaría de 28/01/2013 
- Informe de Intervención de 21/02/2013 
 
Considerando que é competencia do Pleno da Corporación  a adopción deste acordo, 
segundo o establecido na disposición adicional segunda do Texto Refundido da Lei de 
contratos do sector público (en diante TRLCSP).                                                                                

En virtude do exposto, en aplicación do establecido nos artigos 157 e seguintes do 
TRLCSP,  e tendo en conta a prelación establecida no último paragrafo do artigo 13 do 
RNUITAL, ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Aprobar o expediente para a adxudicación de 8 licencias de auto-turismo, 
clase B, do concello de Teo, mediante procedemento aberto, con varios criterios de 
adxudicación. 
 
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares de 18/02/2013, 
incorporados ao expediente e que rexerán o procedemento de adxudicación. 
 
Terceiro.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, mediante 
procedemento aberto, tramitación ordinaria, publicando o anuncio de licitación no BOP 
de A Coruña e no perfil do contratante do Concello de Teo. Así mesmo comunicarase á 
Asociación provincial do sector ou Federación Galega de Taxis, a efectos de posibles 
alegacións.                             
                                                                                                                                                             
Cuarto.- Unha vez que remate o prazo de presentación de solicitudes, de acordo co 
establecido no artigo 10 do RNUITA, publicarase a relación dos solicitantes no BOP, co 
obxecto de que os interesados e asociacións profesionais de empresarios e 
traballadores poidan alegar o que estimen oportuno en defensa dos seus intereses, por 
prazo de 15 dias”. 
 

O Sr. alcalde explica que o Concello ten creadas desde fai moitos anos 16 prazas de 

autoturismo, 8 das cales están vacantes, polo que o servizo non se está a prestar 

axeitadamente por varios motivos, como que a ratio está moi baixa, que o que se 

establece é unha licenza por cada 1.000 habitantes, e que o noso concello ten case 

19.000 habitantes. 
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Manifesta que, consultado o sector, a falta de efectivos dificulta cuestións de  

coordinación como poden ser o radiotaxi, o que fai difícil competir con Compostela, que 

hoxe a maior parte das peticións que se fan a radiotaxi veñen directamente desde 

Compostela a Teo, facendo doble viaxe. Di que o regulamento municipal se aprobou  

por esta Corporación en outubro de 2012 e que a normativa de referencia é un 

regulamento estatal do ano 1979 que non foi actualizado, e que ten cuestións que xa 

se mencionaron na Comisión Informativa, como que os conductores asalariados teñen 

dereito a unha praza directamente sen pasar polo proceso. 

Manifesta que o que se plantexa na proposta é aprobar o expediente para a 

adxudicación de 8 licencias de auto-turismo, mediante procedemento aberto, con varios 

criterios de adxudicación, aprobar o prego de cláusulas administrativas, e facer unha 

publicación previa, porque así o marca tamén o regulamento, no BOP, e facer 

comunicación á  Asociación provincial do sector ou Federación Galega de Taxis, a 

efectos de posibles alegacións, e logo iniciarse o propio proceso de licitación.                             
 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, sr. Parajó 

móstrase de acordo co tema, pero precisa que quere plantexar algunha pregunta 

respecto do regulamento, como que se as licenzas se poden vender, e que pasa se o 

titular da licenza, que é o propietario ata o falecemento, non pode conducir por idade ou 

porque está enfermo, se a ten que devolver ó Concello ou lla pode pasar a un herdeiro. 

 

O sr. alcalde respóndelle que non se poden vender, e que se o propietario non pode 

conducir pode contratar un asalariado e que hai casos nos que se pode transmitir, 

como se explica no artigo 5 do regulamento municipal, que le. Precisa que todo isto 

figura tamén no artigo 14 do regulamento estatal de 1979. 

 

O sr. Parajó di que no ano 1979 se podia vender, e o sr. Sisto respóndelle que sería 

clandestinamente. 

O sr. Parajó di que se eses supostos que leu o sr. alcalde aparecen na lei, que él non 

ten ningún problema. 

 

A  concelleira do grupo mixto, sr..a. Lemus di que non ten nada que manifestar ó 

respecto. 
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Intervén o portavoz do BNG, sr. Fernández, e di que lle gustaría volver ó tema do que 

xa falou cando se debatiu o regulamento, o tema do eurotaxi, que se falou da ratio por 

habitante, e que no noso concello debería haber un mínimo, un ou dous, sobre todo 

porque temos unha parte da poboación envellecida e porque tamén temos o tema de 

Foltra, polo que cre que é unha cuestión fundamental que debería vir tamén no prego. 

 

O sr. alcalde respóndelle que se existe marco legal para facelo, que o grupo de 

goberno non ten ningún problema. 

 

O sr. Fernández segue dicindo que tamén está o asunto dos traballadores asalariados, 

pero que non se contempla por exemplo, o caso de autónomos con furgoneta,  e outro 

asunto que iba deixar para o segundo turno de palabra, ou que podería ir no apartado 

de rogos e preguntas, pero que ten que ver con isto, e que  cando se van sinalizar as 

prazas, xa que na actualidade só hai unha sinalizada, e que tamén é unha cuestión 

importante. 

 

Sendo as vinte horas sae do Salón de Plenos o concelleiro  D. X. Ignacio Iglesias Villar. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e pregunta se non será moito 15.000€ cos 

tempos que corren.  

 

O sr. alcalde respóndelle que ese importe anda parello ó resto dos concellos, aínda 

algo por abaixo, e que é unha licenza para a vida. Segue dicindo que se falou con  

outros concellos periféricos que están sacando as prazas e con  traballadores do propio 

sector. Di que él tamén pensa que pode ser unha limitación para moita xente , pero que 

se valorará máis adiante se se ve que o proceso queda deserto. 

 

Sendo as vinte horas  e dous minutos volve entrar  no Salón de Plenos o concelleiro  D. 

X. Ignacio Iglesias Villar. 

 

O sr. alcalde cédelle a palabra ó sr. Sisto que di que, con respecto ó tema do eurotaxi, 

se ten cabida legal, posto que é a administracion autonómica a que marca as pautas e 
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que se se pode incorporar, non hai problema, igual que incorporar nos méritos, nos que 

se fala dos conductores asalariados, e que non ten moito sentido que se refira só a 

conductores asalariados cando se está a falar de transporte de viaxeiros ou de 

mercadorías e que se pode ampliar ós autónomos. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que en principio está de acordo e que o prezo lle parece un pouco elevado,  que non é 

o mesmo que haxa un núcleo urbano importante que que pase como aquí, que hai 

moitos núcleos dispersos, e que non é o mesmo nos Tilos ou Montouto, onde  pode 

funcionar,  que por exemplo a zona de abaixo de Cacheiras, onde o ve máis difícil. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sr..a. Lemus, e di que os 15.000€ tamén lle 

parecen elevados, pero que tamén entende que se trata dunha inversión para a vida, 

que é como ter unha farmacia, é un negocio e hai que facer unha inversión inicial, e 

que se aquí non funciona un sistema como o radiotaxi, a inversión vai sair cara e ó 

mellor dentro duns meses hai que darlle outra voltiña ó dos 15.000 euros. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e incide no tema do eurotaxi, que lle 

parece importante e que senón haberá que reiteralo nun futuro. 

 

O sr. alcalde di que con respecto ó tema da cota se fixo baixa, porque se barallaban 

prezos de 20 ou 25 mil euros que lle parecían unha barbaridade no momento que hai 

actualmente, pero que se mirará no seu momento, porque ese é o prezo inicial e vai á 

puxa. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, para dicir que non ten nada máis que 

manifestar. 

 

O sr. alcalde di que se somete o asunto a votación, incluindo as dúas matizacións do 

tema do eurotaxi e de que se teña en conta ós autónomos. 
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De acordo co exposto sométese a votación a proposta, cos pregos anexos, 

modificándose na cláusula sétima destos a redacción do criterio relativo á experiencia, 

quedando a mesma redactada conforme se recolle a continuación: 

• “Ter experiencia no transporte de viaxeiros ou de mercancías (distinto a 
condución de auto-turismo, clase B do concello de Teo, como condutor/a 
asalariado), que deberá acreditar debidamente: 1 punto por cada ano completo 
de dedicación exclusiva a esta actividade, ata un máximo de 3 puntos”.  

 

A cláusula sétima queda pois redactada conforme se recolle a continuación: 

 

“Sétima.-  CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN 
 
En aplicación do establecido no artigo 13 do RNUITAL, valoraranse en primeiro lugar 
as proposicións presentadas polos condutores asalariados, en réxime de plena e 
exclusiva dedicación, de un titular de licenza de auto-turimo, clase B, do concello de 
Teo. 
 
A valoración das proposicións presentadas polos referidos condutores asalariados, 
realizarase por rigorosa orde de antigüidade, que se acreditará mediante a posesión e 
vixencia do permiso municipal de condutor expedido polo concello de Teo, e a 
correspondente alta na seguridade social acompañada do certificado de vida laboral. 
 
As proposicións presentadas polos licitadores que non teñan a condición de condutores 
asalariados aos que se refire o último paragrafo do artigo 13 do RNUITAL valoraranse 
de acordo cos seguintes criterios: 
 

• Canon ofertado: 1 punto por cada 1.000,00 € que superen o canon mínimo de 
15.000€, ata un máximo de 10 puntos. 

 
• Estar en situación de paro, acreditado pola oficina de emprego con unha 

antigüidade mínima de un ano, 1 punto por cada ano ata un máximo de 5 
puntos. 

 
• Ter experiencia no transporte de viaxeiros ou de mercancías (distinto a 

condución de auto-turismo, clase B do concello de Teo, como condutor/a 
asalariado), que deberá acreditar debidamente: 1 punto por cada ano completo 
de dedicación exclusiva a esta actividade, ata un máximo de 3 puntos”.  

 

Igualmente, se incorporará, no seu caso, a praza de eurotaxi, sempre que o marco 

legal así o permita. 
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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 2 
grupo mixto), acorda: 
Primeiro.- Aprobar o expediente para a adxudicación de 8 licencias de auto-
turismo, clase B, do concello de Teo, mediante procedemento aberto, con varios 
criterios de adxudicación. 
 
Segundo.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares de 
18/02/2013, incorporados ao expediente e que rexerán o procedemento de 
adxudicación. 
 
Terceiro.- Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación, mediante 
procedemento aberto, tramitación ordinaria, publicando o anuncio de licitación 
no BOP de A Coruña e no perfil do contratante do Concello de Teo. 
 Así mesmo comunicarase á Asociación provincial do sector ou Federación 
Galega de Taxis, a efectos de posibles alegacións. 
                                                                                                                                                              
Cuarto.- Unha vez que remate o prazo de presentación de solicitudes, de acordo 
co establecido no artigo 10 do RNUITA, publicarase a relación dos solicitantes no 
BOP, co obxecto de que os interesados e asociacións profesionais de 
empresarios e traballadores poidan alegar o que estimen oportuno en defensa 
dos seus intereses, por prazo de 15 dias. 
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A ADXUDICACIÓN 

DAS LICENZAS DE AUTO-TURISMOS, CLASE-B, DO CONCELLO DE TEO 
 
 
Primeira.- OBXECTO  
 
Constitúe o obxecto do presente Prego a adxudicación, mediante concurso de oito 
licencias de auto-turismo (clase “B”) do Concello de Teo, de conformidade co 
Regulamento municipal para a prestación do servizo de vehículos de aluguer con 
condutor do concello de Teo, Real Decreto 763/79, de 16 de marzo, polo que se aproba 
o Regulamento Nacional de servizos urbanos e interurbanos de transporte en 
automóbiles lixeiros, (en diante RNUITAL) e demais normativa de aplicación. 
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Segunda.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN 

De acordo co establecido nos artigos 12 e 13 do RNUITAL, as licencias de auto-
turismo, clase B adxudicaranse da seguinte forma: 

• En primeiro aos condutores asalariados de un titular de licenza de auto-turismo, 
clase B, que presten servizo neste concello, con plena e exclusiva dedicación á 
profesión, acreditada mediante a posesión e vixencia do permiso de condutor 
expedido polo concello de Teo, por rigorosa e continuada antigüidade. 

 
• As licencias de auto-turismo que non se adxudiquen en aplicación do 

establecido no apartado anterior, serán  adxudicadas por procedemento aberto, 
varios criterios de valoración, de acordo co establecido nos artigos 157 e 
seguintes do Texto Refundido da Lei de contratos do sector público (en diante 
TRLCSP). 

 
Terceira.- NATUREZA  DA RELACIÓN 
 
A concesión das licencias de auto-turismo, clase B, ten natureza administrativa e a 
relación que vinculará aos adxudicatarios das licencias co Concello de Teo será a de 
prestación de un servizo de interese público suxeito a intervención administrativa 
mediante licenza, de acordo co establecido no artigo 1 do Regulamento de servizos 
das corporacións locais, en relación co artigo 10 do RNUITAL. 
 
Cuarta.- DURACIÓN DA LICENZA 
 
As licencias de auto-turismos, terá caracter indefinido, agás renuncia expresa do seu 
titular ou cando concorran causas legais que dean lugar a retirada, caducidade ou 
revogación das licencias, en aplicación do establecido no Regulamento municipal para 
a prestación do servizo de vehículos de aluguer con condutor do concello de Teo e no 
RNUITAL. 
 
As licencias non poderán transmitirse agás nos supostos establecidos no artigo 5 
Regulamento municipal para a prestación do servizo de vehículos de aluguer con 
condutor do concello de Teo. 
 
Quinta.- TIPO DE LICITACIÓN 
 
Os condutores asalariados de un titular de licenza de auto-turismo, clase B , con plena 
e exclusiva dedicación á profesión, acreditada mediante a posesión e vixencia do 
permiso de condutor expedido polo concello de Teo, non terán que ofertar prezo de 
licitación, en aplicación do establecido nos artigos 12 e 13 do RNUITAL. 
 
O tipo mínimo de licitación para as prazas que se adxudiquen por concurso público 
será de 15.000,- €, mellorable ao alza polos licitadores. 
 
As proposicións presentadas polos licitadores que non teñan a condición de condutores 
asalariados de un titular de licenza de auto-turismo, clase B do concello de Teo, que 
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ofrezan unha cantidade inferior á establecida como tipo mínimo de licitación, serán 
rexeitadas. 
 
Sexta.- CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN 
 
Poderán presentar solicitude para a adxudicación das licencias os interesados que 
reúnan as seguintes condicións: 
 
a) Ser maior de 18 anos. 
b) Ser nacional dun país da Unión Europea, ou ter residencia legal en España. 
c) Estar en posesión do permiso de conducir clase B ou superior, así como do permiso 
de conducir clase BTP, para a condución de vehículos aos que se refire o artigo 4.2.f) 
do R.D. 818/2009, polo que se aproba o Regulamento xeral de condutores  
d) Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa ou defecto físico que imposibilite ou 
dificulte o normal exercicio da profesión, acreditado mediante certificado médico.  
e) Non ser titular doutra licenza de auto-turismo actualmente nin nos dez anos 
anteriores a presentación da solicitude. 
f) Ter capacidade de obrar e non estar incurso en causa de incompatibilidade ou 
prohibición para contratar coa administración pública. 
g) Estar o dia no cumprimento das obrigas tributarias, Estado e Comunidade 
Autónoma, e coa seguridade social. 
 
Sétima.-  CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN 
 
 
En aplicación do establecido no artigo 13 do RNUITAL, valoraranse en primeiro lugar 
as proposicións presentadas polos condutores asalariados, en réxime de plena e 
exclusiva dedicación, de un titular de licenza de auto-turimo, clase B, do concello de 
Teo. 
 
A valoración das proposicións presentadas polos referidos condutores asalariados, 
realizarase por rigorosa orde de antigüidade, que se acreditará mediante a posesión e 
vixencia do permiso municipal de condutor expedido polo concello de Teo, e a 
correspondente alta na seguridade social acompañada do certificado de vida laboral. 
 
As proposicións presentadas polos licitadores que non teñan a condición de condutores 
asalariados aos que se refire o último paragrafo do artigo 13 do RNUITAL valoraranse 
de acordo cos seguintes criterios: 
 

• Canon ofertado: 1 punto por cada 1.000,00 € que superen o canon mínimo de 
15.000€, ata un máximo de 10 puntos. 

 
• Estar en situación de paro, acreditado pola oficina de emprego con unha 

antigüidade mínima de un ano, 1 punto por cada ano ata un máximo de 5 
puntos. 

 
• Ter experiencia no transporte de viaxeiros ou de mercancías (distinto a 

condución de auto-turismo, clase B do concello de Teo, como condutor/a 



 

 - 21 -

asalariado), que deberá acreditar debidamente: 1 punto por cada ano completo 
de dedicación exclusiva a esta actividade, ata un máximo de 3 puntos.  

 
Oitava.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS 
 
As proposicións para tomar parte no procedemento presentaranse no concello de Teo, 
Travesía da Ramallosa nº 38, CP 15883 Teo, en horario de atención ao público dentro 
do prazo de vinte dias hábiles, contados a partir do seguinte ao da última publicación 
do anuncio de licitación no BOP de A Coruña ou no perfil do contratante do concello de 
Teo, na páxina Web: www.concellodeteo.com. 
 
As proposicións tamén poderán presentarse por correo ou en calquera dos lugares 
establecidos no artigo 38 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo común. Cando as proposicións se remitan 
por correo deberá xustificarse a data do envío e anunciar ao órgano de contratación a 
remisión da oferta, mediante fax, telegrama ou correo electrónico, dentro do prazo de 
presentación de proposicións. En todo caso, transcorridos seis dias dende o remate do 
prazo de presentación de proposicións sen que se teña recibido a documentación, non 
será admitida. 
 
A presentación dunha proposición supón a aceptación incondicional do interesado das 
cláusulas do presente Prego. 
 
As proposicións presentaranse en dous sobres pechados e asinados polo licitador, nos 
que se fará constar “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE NO PROCEDEMENTO 
PARA A ADXUDICACIÓN DE LICENCIAS DE AUTO-TURISMO NO CONCELLO DE 
TEO” e que se denominaran  da seguinte forma: 
 -Sobre A, “Documentación administrativa”. 
 -Sobre B, “Proposición”.  
 
SOBRE A:  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Conterá a seguinte documentación: 

a) Documentos que acrediten a personalidade xurídica do licitador.  

b) Documentos que acrediten a representación.  

Cando se compareza en nome ou representación de un terceiro, deberá aportarse 
copia do poder notarial, bastanteado polo secretaría do Concello 

c) Declaración responsable de non estar incurso en prohibición para contratar 
das recollidas no artigo 60 do TRLCSP. 

Esta declaración incluirá a manifestación de estar ao corrente no cumprimento das 
obrigas tributarias e coa seguridade social, sen prexuízo de que estes extremos 
deberán acreditarse polos adxudicatarios antes da adxudicación das prazas. 



 

 - 22 -

d) Declaración responsable de non ser titular doutra licenza de auto-turismo 
actualmente, nin nos dez anos anteriores a presentación da solicitude. 

e) Acreditación da solvencia económica e técnica ou profesional. 
- O licitador acreditará a solvencia económica mediante informe dunha institución 
financeira,  ou xustificante de ter contratado un seguro de indemnización por riscos 
profesionais. 

- A solvencia técnica acreditarase polos seguintes medios: 

• Presentación do documento acreditativo de estar en posesión do permiso de 
conducir clase B ou superior, así como do permiso de conducir BTP, para a 
condución de vehículos aos que se refire o artigo 4.2.f) do R.D.818/2009, polo 
que se aproba o Regulamento xeral de condutores. 

• Compromiso de adscribir ao servizo un vehículo que reúna as características 
establecidas no artigo 8 do Regulamento municipal para a prestación do servizo 
de vehículos de aluguer con condutor do concello de Teo 

 
SOBRE B: PROPOSICIÓN 
 
Conterá a seguinte documentación: 
 
1.- Licitadores que teñan a condición de condutores asalariados, en réxime de 
plena e exclusiva dedicación, de un titular de licenza de auto-turimo, clase B, do 
concello de Teo: 
 

a) Permiso municipal de condutor de auto-turismo, clase B, expedido polo 
concello de Teo. 

 
b) Documentos que acrediten debidamente a experiencia como condutor/a 

asalariado/a de titular de licenza de auto-turimos en réxime de dedicación 
exclusiva, mediante o contrato de traballo e certificado de vida laboral. 

 
c) Declaración de acordo co seguinte modelo: 

«D. / Dna. ________________________________________, con domicilio a efectos 
de notificacións en _____________________, r/ ou lugar de 
_______________________, n.º ____, con DNI n.º _______________, enterado do 
expediente para a adxudicación das prazas de auto-turismo clase B, do concello de 
Teo, anunciado en el Boletín Oficial da Provincia de A Coruña n.º ______, de data 
_________, fago constar que coñezo o Prego de cláusulas administrativas que sirve de 
base á adxudicación, que acepto integramente, e tomo parte no procedemento de 
adxudicación, comprometéndome a prestar o servizo de acordo co Regulamento 
aprobado polo concello de Teo para a prestación do servizo de vehículos de aluguer 
con condutor, auto-turismos –clase B-, e demais disposicións de aplicación. 

En ____________, a ___ de ________ de 20___. 
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Asdo. O licitador _________________».  

 
2.- Licitadores que non teñan a condición de condutores asalariados aos que se 
refire o apartado 1:  

a) Proposición económica:  

Conforme ao seguinte modelo:  

«D. / Dna. ________________________________________, con domicilio a efectos 
de notificacións en _____________________, r/ ou lugar de 
_______________________, n.º ____, con DNI n.º _______________, en nome propio 
ou en representación de _______________________, con CIF/NIF n.º ____________, 
enterado do expediente para a adxudicación das prazas de auto-turismo clase B, do 
concello de Teo, por procedemento aberto, anunciado en el Boletín Oficial da Provincia 
de A Coruña n.º ______, de data _________, fago constar que coñezo o Prego de 
cláusulas administrativas que sirve de base á adxudicación, que acepto integramente, 
tomando parte na licitación e comprometéndome a prestar o servizo de acordo co 
Regulamento aprobado polo concello de Teo para a prestación do servizo de vehículos 
de aluguer con condutor, auto-turismos –clase B-, e demais lexislación de aplicación, e 
a estes efectos ofrece a cantidade de _____________________ euros, que significa un 
incremento de ___________ euros sobre o tipo mínimo de licitación. 

En ____________, a ___ de ________ de 20___. 

Asdo. O licitador _________________».  

b) Documentos relativos aos criterios de valoración, distintos do prezo: 

• Documentos que acrediten debidamente a experiencia no transporte de 
viaxeiros ou de mercancías, distinto a condución de auto-turismo, clase B do 
concello de Teo, mediante o contrato de traballo, ou certificado de ter prestado 
os servizos alegados, e certificado de vida laboral. 

 
• Documentos que acrediten debidamente a condición de parado, no que conste 

antigüidade como demandante de emprego. 

A documentación incluída nos sobres A e B deberá ser orixinal ou copia auténtica de 
acordo coa lexislación en vigor. 

Novena.- PUBLICIDADE 
 
Rematado o prazo de presentación de proposicións publicarase a relación dos 
licitadores no BOP, co obxecto de que os interesados e as asociacións de profesionais 
de empresarios e traballadores poidan alegar o que estimen oportuno en defensa dos 
seus intereses, durante o prazo de 15 dias, tal como establece o artigo 10 do 
RNUITAL. 
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Décima.- MESA DE CONTRATACIÓN  
 
A mesa de contratación estará constituída da seguinte forma: 
 
Presidente: o Alcalde ou concelleiro en quen delegue. 
Vocais:  
-A secretaria xeral do Concello, Dª Virginia Fraga Diez. 
-A interventora do Concello, Dª Monica Lado Varela. 
-O concelleiro de transportes, turismo, emprego e deportes, D. Angel Rey Martinez. 
-Un concelleiro designado polo grupo municipal do PP. 
Secretaria: A adxunta a secretaría do concello, Dª Mª Pilar Sueiro Castro. 
 
No suposto de que algún dos membros da mesa non puidese asistir ás reunións desta, 
serán substituídos polos suplentes que se indican: o presidente polo membro da 
corporación en quen delegue; a secretaria e a interventora polo/a funcionario/a que 
legalmente as substitúan; o concelleiro de transportes, turismo, emprego e deportes, 
polo concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestruturas; o concelleiro do grupo 
municipal do PP, por outro concelleiro designado polo mesmo grupo municipal e a 
secretaria da mesa, pola administrativa adscrita ao departamento de secretaría Dª 
Elena Méndez Buela. 
 
Décimo primeira.- APERTURA DE PROPOSICIÓNS 
 
Rematado o prazo de presentación de proposicións, publicarase a relación de 
licitadores no BOP, e unha vez que transcorra o prazo ao que se refire a cláusula 
novena, a mesa de contratación cualificará a documentación contida nos sobres A, 
rexeitando as proposicións que non conteñan a documentación esixida no Prego.  
 
Se fose necesario a mesa poderá conceder un prazo, non superior a tres dias, para 
que os licitadores poidan corrixir os defectos ou omisións emendables observados na 
documentación presentada. 

Dentro dos sete dias seguintes ao da apertura dos sobres A, a mesa de  contratación 
procederá á apertura dos sobres B, en acto público, que será anunciado no perfil do 
contratante do concello de Teo, coa suficiente antelación.  

A mesa de contratación, tras solicitar os informes que estime oportunos, valorará as 
proposicións presentadas, tendo preferencia as proposicións formuladas polos 
condutores asalariados de titular de licenza de auto-turimos, clase B do concello de 
Teo en réxime de dedicación exclusiva, que serán clasificadas por rigorosa orde de 
antigüidade, tal como se establece na cláusula sexta do presente Prego de condicións, 
a continuación valoraranse as restantes ofertas de acordo cos criterios de valoración 
establecidos na referida cláusula, elevando ao órgano de contratación a proposta de 
adxudicación a favor das ofertas mellor clasificadas. 
 
Dita proposta non crea dereito algún en favor dos licitadores propostos fronte a 
Administración.  
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Décimo segunda.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS  
 
O órgano de contratación, unha vez clasificadas as proposicións por orde decrecente 
de acordo coa valoración efectuada pola mesa de contratación, requirirá aos licitadores 
propostos para que, dentro do prazo de dez dias hábiles contados desde o seguinte a 
aquel en que recibisen o requirimento, presenten a documentación xustificativa de estar 
ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e de 
dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometesen a dedicar 
á prestación do servizo. 
 
De non cumprirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que 
o licitador que non presentara a documentación requirida retira a súa oferta, 
procedéndose neste caso a solicitar a mesma documentación ao licitador seguinte de 
acordo coa orde de clasificación das proposicións. 
 
Décimo terceira.- ADXUDICACIÓN 
 
O órgano de contratación deberá adxudicar as prazas de auto-turismo dentro dos cinco 
dias hábiles seguintes á recepción da documentación presentada polos licitadores. 
 
En ningún caso poderá declarase deserta unha licitación cando exista algunha 
proposición que sexa admisible de acordo co establecido no Prego. 
 
O acordo de adxudicación deberá ser motivado e notificarse aos licitadores, 
publicándose simultaneamente no perfil do contratante do Concello. 
 
A notificación deberá conter a información necesaria que permita aos licitadores 
excluídos ou candidatos descartados interpor recurso suficientemente fundado contra o 
acordo de adxudicación, tal como establece o artigo 151.4 do TRLCSP. 
 
Décimo cuarta.- GARANTÍA DEFINITIVA 
 
De conformidade co establecido no artigo 95.1 do TRLCSP, non se esixe garantía 
definitiva, tendo en conta a natureza do servizo impropio, de interese público suxeito a 
intervención administrativa mediante licenza, que presta un particular cos seus propios 
medios. 
 
Décimo quinta.- PRESTACIÓN DO SERVIZO 
 
Os adxudicatarios das licencias de auto-turismo están obrigados a iniciar a prestación 
do servizo dentro do prazo máximo de 90 dias naturais, a contar dende a data de 
adxudicación.  
 
A prestación do servizo realizarase de acordo co establecido no Regulamento 
municipal para a prestación do servizo de vehículos de aluguer con condutor do 
concello de Teo, e para o non previsto no mesmo, estarase ao disposto no RNUITAL e 
demais normativa local e autonómica de aplicación. 
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Antes da formalización da adxudicación, os licitadores que resultaron adxudicatarios 
das prazas, deberan presentar no Concello a seguinte documentación: 
 
-Xustificante de ter ingresado o importe de adxudicación, na tesourería municipal, no 
seu caso. 
 
-Documentación do vehículo adscrito ao servizo, indicando as características do 
mesmo, que deberán adaptarse ás establecidas no artigo 8 do Regulamento municipal 
para a prestación do servizo de vehículos de aluguer con conductor aprobado polo 
concello de Teo.  
 
-Póliza de responsabilidade civil, que cubra os danos e prexuízos que se poidan 
ocasionar aos usuarios do servizo público. 
 

Décimo sexta.- DEREITOS E OBRIGAS DOS TITULARES DAS LICENCIAS.  

Unha vez formalizada a adxudicación das prazas, e antes de iniciar a prestación do 
servizo, os titulares das prazas deberán  contar coas seguintes autorizacións: 
 
- Permiso municipal de condutor expedido polo concello de Teo. 
 
- Autorización da serie VT-N, expedida pola Dirección Xeral de Transportes da Xunta 
de Galicia. 

Os titulares das licencias terán dereito a percibir as tarifas que fixe a Dirección Xeral de 
Mobilidade ou entidade administrativa competente da Xunta de Galicia. 

 
Décimo sétima.- RECURSOS 
 
O acordo de adxudicación das concesións, pon fin a vía administrativa, e contra o 
mesmo poderá interporse o recurso potestativo de reposición no prazo de un mes ante 
o órgano que ditou o acto ou directamente o recurso contencioso administrativo, de 
acordo coa Lei reguladora desta xurisdición, no prazo de dous meses a contar dende a 
notificación do acordo. 
 
 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDIA DE RECOÑECEMENTO 
EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 1/2013. 
O sr. alcalde da conta da proposta de 04/02/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos 

económicos de 25/02/2013. 

 
“PROPOSTA DA  ALCALDIA 
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Vistas as seguintes facturas e liquidacións, que tiveron entrada no rexistro de entrada 
municipal con anterioridade ao 01/01/2013 e que se corresponden con servizos 
prestados a este Concello durante o ano 2012: 
 
REC 01/2013 
EMPRESA CONCEPTO IMPORTE PARTIDA 
UNION FENOSA  facturación novembro 2012.-33recibos 32.418,25 920/340/165/161/312//320/221,00
UNION FENOSA  facturación novembro 2012-302 recibos 52.744,04 920/340/165/161/312//320/221,00
FUNDACION REFUXIO 
ANIMAIS 

Cota 4T 2012(01/05/2012 a 
31/08/2012) 10.449,07 170/480,01 

AQUAGEST SA 
factura 234-29/12F.-Auga potable, 2ºT 
2012 166.160,58 161/227,99 

AQUAGEST SA 
factura 234-30/12 F.-saneamento 2ºT 
2012 109.071,79 161/227,99 

  TOTAL 370.843,73   
 
Considerando que, por non existir crédito orzamentario suficiente no orzamento de 
2012 para poder recoñecer as correspondentes obrigas, procedeu a tramitación dun 
expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos para  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 ao respecto pola Intervención municipal en data 
04/02/2013.  
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- Resolver as discrepancias prantexadas no informe de intervención referido  e 
aprobar o expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos nº 01/2013, por 
importe total de 370.843,73€ de xeito que as liquidacións e facturas que de seguido se 
indican queden convalidadas e aprobadas con cargo ao crédito da partidas 
correspondentes do vixente orzamento municipal de 2012 prorrogado a 2013, evitando 
así que se produzca un enriquecemento inxusto por parte da Administración: 
 
REC 01/2013 

EMPRESA CONCEPTO IMPORTE PARTIDA 

UNION FENOSA  facturación novembro 2012.-33recibos 32.418,25 920/340/165/161/312//320/221,00

UNION FENOSA  facturación novembro 2012-302 recibos 52.744,04 920/340/165/161/312//320/221,00
FUNDACION REFUXIO ANIMAIS Cota 4T 2012(01/05/2012 a 31/08/2012) 10.449,07 170/480,01 

AQUAGEST SA factura 234-29/12F.-Auga potable, 2ºT 2012 166.160,58 161/227,99 

AQUAGEST SA factura 234-30/12 F.-saneamento 2ºT 2012 109.071,79 161/227,99 

  TOTAL 370.843,73   
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Segundo.- Dar conta do acordo adoptado aos servizos económicos aos efectos 
oportunos” 
 

O sr. alcalde explica que a figura do recoñecemento extraxudicial de créditos se crea 

en base a gastos que se efectivizan e non figura asignación orzamentaria, co cal ten 

que haber un recoñecemento dese gasto para poder efectivizar o pago, que se non se 

recoñece non se pode efectivizar o pago. Di que aquí se teñen traído expedientes de 

recoñecemento extraxudicial de crédito que él chamaba estructurais, como é o caso de 

Aquagest, que coa aprobación do recoñecemento  extraxudicial se esgotaba o crédito e 

logo seguíase arrastrando dun orzamento a outro mentras non se dotara de maior 

crédito, e que agora, máis ca dunha cuestión estructural é unha cuestión de, que no 

caso de Fenosa, por exemplo, o problema veu porque no ano 2012, por mor da fusión 

de Gas Natural e Unión Fenosa se chegaron a facturar incluso mensualidades de 2009, 

e non chegou o que había no orzamento ó haber unha facturación a maiores do 

exercicio que estaba en curso. Segue dicindo que pasou o mesmo con Aquagest, que 

se nos facturou dous trimestres do ano 2011 máis a totalidade de 2012, co cal, a 

pesares de que consignara máis partida, foron os que quedaron pendentes, e que no 

caso do refuxio de Bando, a explicación é que a factura do último trimestre a emitiron o 

31/12/12 e que así non se puido contabilizar, que na xuntanza anual que tiveron onte 

en Compostela pediuse por parte dalgúns concellos que a emitan antes para poder 

contabilizala e non chegar a ter que facer un recoñecemento extraxudicial de créditos. 

 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, sr. Parajó, di 

que na Comisión Informativa manifestara que se ía abster, e que como ten nas súas 

carnes as críticas do actual grupo de goberno por cando él estaba no goberno e se 

levaban a Pleno expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito. Móstrase de 

acordo en que as facturas hai que pagalas e que todo o mundo sabe que a facturación 

de Fenosa de novembro hai que pagala, e estas son de novembro, e non sabe se hai 

algunha máis de Aquagest atrasada. Remata dicindo que vai votar a favor para que se 

poida facer fronte a esta situación. 
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Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sr..a. Lemus, e di que se vai abster e manifesta 

que, en relación co que sempre se falou das facturas de Aquagest, que se repiten 

tódolos anos e que hai a un reparo de Intervención sobre o contrato con esta empresa, 

do que haberá que falar algún dia, pois non se pode manter, e que chegados a este 

punto hai que facer presión e non deixarse presionar por eles, que non teñen sempre a 

razón por ser os máis fortes, e reitera que se vai abster. 

 

O portavoz do BNG, sr. Fernández, comenta que non ten nada que dicir. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e di que vai a intervir o concelleiro do seu grupo, 

D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O sr. Vázquez Pallas anuncia que o seu grupo se vai abster, e recórdalle ó sr. alcalde o 

que dicía cando estaba na oposición de que o entón grupo de goberno estaba a levar o 

concello á creba e á terra queimada cos recoñecementos extraxudiciais de crédito, e 

que agora o sr. alcalde está no mesmo caso que estaban eles no seu dia, polo que lle 

pide humildade, e que retire as palabras que dicía entón cando se levaban a Pleno 

estes expedientes. Segue dicindo que como de tódolos xeitos estas facturas  hai que 

pagalas, o seu grupo se vai abster. 

O sr. alcalde toma a palabra para dicir que o problema non é que as facturas entrasen 

en novembro, como mencionou o sr. Parajó, senón que Aquagest nos enviou facturas 

do 2009, 2010 e 2011, que agotaron a partida do 2012, e que o problema non foi que 

non houbera partida, que sempre sobrou, senón que meteran toda esta facturación, 

que non saben se isto é un atraco ou non, que nos estean pasando facturación do 2009 

que agora é dificilmente demostrable, pero que se non se lle fai fronte, o concello se 

enfronta a cuestións como un corte de luz. Polo que se refire a Aquagest, di que ten 

razón a sra. Lemus, pero que se minorou a débeda, que no ano 2012 se consignou 

unha bolsa maior nos orzamentos para Aquagest, pero que facturaron en 2012 

trimestres que quedaban por facturar de  2011. Invita á sra. Lemus a que tire de 

hemeroteca e recorda que no primeiro pleno de 2007 levaron unha moción para 

revogar o contrato de Aquagest, que foi rexeitada pola Corporación, e que agora 

tiveron que asumir este contrato por non aprobar a Corporación a revogación do 

mesmo. Respondendo ás alusións feitas polo sr. Pallas, dille que o que recoñece é que 
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antes estaba na oposición e agora no goberno, e que hai recoñecementos e 

recoñecementos, e que hai algúns que mentras non se vaian aumentando partidas van 

seguir entrando porque son cuestións que se arrastran. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, sr. Parajó, di, 

respecto ó contrato de Aquagest, que igual estaba mal, pero que cando o sr. alcalde e 

o seu grupo colleron o goberno lle gustou coller 300 mil euros en obras.  

O sr. alcalde dille que non se executaron aínda.  

O sr. Parajó continúa dicindo que se se fixera renovación do contrato ou a ampliación  

igual en vez de 300 se conseguían 500, e que tamén outra cousa que se conseguiu foi 

condonar unha débeda que había, o cal tamén foi interesante. Segue dicindo que 

Aquagest traballa na maioría dos concellos e que o que está claro é que non é o 

mesmo estar no goberno, onde se tratan de suavizar os temas que se presentan, que 

estar na oposición, onde se trata de alterar os temas que presenta o grupo de goberno. 

Remata a súa intervención dicindo que hai que asumir estes gastos, porque Fenosa 

corta a luz e logo din que se vaia ó xulgado, e que cada un ten que poñerse no seu 

lugar, que cada pao ten que aguantar a súa vela , que o sr. alcalde ten que presentar o 

recoñecemento extraxudicial de crédito como o tiveron que facer outros antes, fora de 

maior ou de menor contía, pero que para que  o sr. alcalde vexa que é unha persoa 

sensible, vai votar a favor, para non quedar mal. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, sra. Lemus, e di que xa sabe de que vai o tema 

do contrato con Aquagest, que recoñece un erro como partido, e  que hai que tirar 

abaixo ese contrato, porque por moitos cartos que dea, o que se fai é deixarlle as 

portas abertas a Aquagest para que faga o que lle dea a gana coa facturación, o que é 

un descontrol, como a maioría dos contratos de Aquagest, que veñen co carameliño 

das obras e logo controlan unha competencia que é municipal, polo que ó mellor hai 

que meter man ó sistema de privatización da auga neste país. Remata comentando 

que entenden o do expediente extraxudicial de créditos en temas como o da factura do 

refuxio de animais, porque a factura é do 31 de decembro, pero que mantén a súa 

abstención. 
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Intervén o portavoz do BNG, sr. Fernández, e di que se mostra de acordo coa sra. 

Lemus no que respecta ó contrato e a Aquagest, como se manifestara o BNG no seu 

momento. Cre que Aquagest utiliza ou fai contratos que supoñen un atraco a man 

armada, e pasa tamén o mesmo con Fenosa, e non só coas administracións públicas, 

senón tamén cos veciños e veciñas. Segue dicindo que nos meses de xaneiro e 

febreiro houbo veciños/as ós que lles chegaron verdadeiras tangadas e que houbo 

denuncias de alcaldes por sospeitas de que as eléctricas tamén estaban tangando ós 

concellos, que saira así na prensa, e que non sabe se é o caso de Teo. Manifesta que 

os concellos poden facer recoñecementos extraxudiciais de crédito, pero as persoas 

non, e que a luz subiu tres veces no ano, o que supón un desfase para o concello, que 

presupostou o gasto a principios de ano, e así cando se chega a xuño xa parece que 

se estivese en outubro, en canto a gasto. Remata dicindo que o recoñecemento 

extraxudicial de crédito é un instrumento que existe e que se usa en casos coma este, 

pero que tamén serven para recoñecer outros gastos, sobre todo despois dun ano 

electoral, e que aí é cando hai que poñer o grito no ceo máis ca nunca. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, cédelle a palabra ó sr. Vázquez Pallas, que 

reitera a abstención do seu grupo e di que considera sorprendente que Fenosa 

facturase 2009, 2010 e 2011, e pregunta se o próximo recoñecemento extraxudicial de 

créditos que se vai traer a Pleno é o de Sogama. 

 

O sr. alcalde respóndelle que Sogama está orzamentada, que outra cousa é que se 

arrastran uns meses desde o 2007, pero que se paga tódolos meses a factura, aínda 

que non se puido asumir o retraso que se xerou no seu momento, pero non se 

aumentou.  Opina que as cousas son un  pouco como di o sr. Fernández cando falaba 

de roubar, que a cuestión da enerxía é un escándalo nun país que é productor de 

enerxía eléctrica, co cal nos atopamos que a maiores nos atracan despois de producir 

nós os cartos. Opina que é unha cuestión de impotencia, porque a industria de aforro 

enerxético no fondo non é tal, porque  suben constantemente os recibos, e que se non 

se paga se producen cortes. Di que a FEGAMP fixo unha recollida de datos, porque é 

un problema nestes momentos, e considera un problemón que a factura do concello 

chegue ós 80.000€. Opina que se descubre que non hai liberalización, que é un 

monopolio, e que un concello pode facer un recoñecemento extraxudicial de créditos, 
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pero que as familias non, e que sabe que esta é unha preocupación de toda a 

Corporación, porque xa se teñen adoptado medidas e feito propostas. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto 
(IN-TEO)), e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto (PSdeG-PSOE)), acorda: 
 
Primeiro- Resolver as discrepancias prantexadas no informe de intervención 
referido  e aprobar o expediente de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos nº 
01/2013, por importe total de 370.843,73€ de xeito que as liquidacións e facturas 
que de seguido se indican queden convalidadas e aprobadas con cargo ao 
crédito da partidas correspondentes do vixente orzamento municipal de 2012 
prorrogado a 2013, evitando así que se produzca un enriquecemento inxusto por 
parte da Administración: 
 

REC 01/2013 

EMPRESA CONCEPTO IMPORTE PARTIDA 

UNION FENOSA  

facturación novembro 2012.-

33recibos 32.418,25 920/340/165/161/312//320/221,00

UNION FENOSA  

facturación novembro 2012-302 

recibos 52.744,04 920/340/165/161/312//320/221,00

FUNDACION REFUXIO 
ANIMAIS 

Cota 4T 2012(01/05/2012 a 

31/08/2012) 10.449,07 170/480,01 

AQUAGEST SA 

factura 234-29/12F.-Auga potable, 

2ºT 2012 166.160,58 161/227,99 

AQUAGEST SA 

factura 234-30/12 F.-saneamento 

2ºT 2012 109.071,79 161/227,99 

  TOTAL 370.843,73   

 

Segundo.- Dar conta do acordo adoptado aos servizos económicos aos efectos 
oportunos. 
 

Antes de pasar ó punto 8, o sr. alcalde di que quere explicar que este punto non se 

dictaminou na Comisión Informativa, e que hai que votar a urxencia porque vai como 
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proposta da alcaldía, e que hai tamén presentada, e que o outro dia se repartiu, unha 

moción do BNG, que entraría no punto seguinte como moción, e que tamén hai que 

aprobar a urxencia, e que o feito de que non figuren as dúas na orde do dia é unha 

cuestión formal de proposta/moción, ou así se lle explicou desde a Secretaría, e que 

hai vontade de que as dúas prosperen xa que aínda que non se debatiron nas 

Comisións Informativas, sí que se repartiron xa nelas. 

 

8.-  PROPOSTA DA ALCALDIA DE VALORACIÓN DA PROPOSICIÓN ADMITIDA E 
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA Ó CONTRATO DE XESTIÓN 
DO SERVIZO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO. 
 
De conformidade co artigo 82.3 e 97 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, e artigos 

22 e 31 do ROM, o Sr. alcalde explica que procede ratificar a inclusión deste asunto na 

orde do dia. 

 
Sometido a votación o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus 
membros presentes, acorda ratificar a inclusión na orde do dia do asunto relativo 
a “PROPOSTA DA ALCALDIA DE VALORACIÓN DA PROPOSICIÓN ADMITIDA E 
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA Ó CONTRATO DE XESTIÓN 
DO SERVIZO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO”. 
 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 25/02/2013, que se recolle a continuación. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDIA 
 

Visto o expediente de contratación, mediante procedemento aberto con multiplicidade 
de criterios de valoración, para a contratación da xestión do servizo de PISCINAS 
MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO, instruído como consecuencia da providencia 
da alcaldia de 05/11/12, expediente que foi aprobado por acordo do Pleno da 
Corporación de 29/11/2012, no que se aproban os pregos de cláusulas administrativas 
e prescricións técnicas que rexen a contratación. 
Considerando que, tal e como consta no expediente, presentáronse  á licitación as  
seguintes empresas: 

1.- AQUALIA, rexistro de entrada nº 913 
2.- AQUAFIT GESTIÓN S.L., rexistro de entrada nº 916 
3.- VIRAXES S.L., rexistro de entrada nº 982 (comunicación fax, rexistro nº 914) 
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Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 08/02/2013, unha vez 
examinada a documentación presentada polas empresas licitadoras, acorda: 
 

a) Admitir as empresas que se relacionan a continuación, por considerar que 
aportaron a documentación esixida nos Pregos: 

• AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. 
• AQUAFIT GESTIÓN S.L. 

 
b) Rexeitar a proposición presentada por VIRAXES S.L., por non aportar a 

documentación esixida na cláusula sétima do Prego de cláusulas 
administrativas. 

 
Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 13/02/2013, procede á 
apertura dos sobres B “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”, das ofertas presentadas polas 
empresas admitidas á licitación co seguinte resultado: 
 

• Proposición presentada empresa AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA, S.A., CIF A-26019992, que aporta a seguinte documentación: 

a)  Proxecto de explotación e xestión.  
b)  Memoria de melloras de equipamento, que se incorporan como 

anexo a esta acta. 
c)  Programa de mantemento e conservación das instalacións.      

 
• Proposición presentada pola empresa AQUAFIT GESTIÓN S.L., CIF B-

94017225 que aporta a seguinte documentación: 
a) Proxecto de explotación e xestión. 
b) Memoria de melloras de equipamento, que se incorporan como 

anexo a esta acta. 
c) Programa de mantemento e conservación das instalacións.      

 
Considerando que á vista do contido dos sobres “B” a mesa de contratación, na mesma 
sesión de 13/02/2013, acorda facer entrega da documentación contida nos sobres B 
aos servizos técnicos municipais, para que procedan a súa valoración de conformidade 
cos criterios de valoración establecidos no Prego. 
Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 20/02/2013, á vista dos 
informes técnicos pertinentes, procede á valoración da documentación contida nos 
sobres B, (Documentación técnica) das proposicións presentadas polas empresas 
admitidas á licitación, e acorda: 
 

a) Rexeitar a proposición presentada pola empresa AQUALIA, GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA, S.A., por non cumprir o establecido nos apartados 10.2 
e 10.6 da cláusula 10.- INVESTIMENTO DE PRIMEIRO ESTABLECEMENTO, 
do Prego de prescricións técnicas que rexen o procedemento de contratación, 
toda vez que non se acada a contía mínima de investimento de primeiro 
establecemento esixido. 
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b) Valorar a documentación da empresa AQUAFIT GESTIÓN S.L., contida no 
sobre B, con un total de 47,48 puntos, que se distribúen da seguinte forma: 

-Proxecto de xestión 14,00 puntos. 
-Proxecto deportivo 14,60 puntos. 
-Programa de mantemento e conservación das instalacións 8,00 puntos. 
-Melloras de equipamento ofertado 10,88 puntos.  
 

Considerando que, na mesma reunión de 20/02/2013, a mesa procede á apertura do 
sobres C (Proposición económica) da única proposición admitida á licitación, co 
seguinte resultado: 

• Oferta asinada por D. Carlos Airas Cota, DNI 34.976.817-G, en representación 
de AQUAFIT GESTIÓN S.L., CIF B-94017225, con domicilio en Pontevedra, rúa 
Amado Carballo,nº 8-10 baixo, CP 36002, que se compromete a levar a cabo o 
obxecto do contrato pola subvención a abonar polo Concello de 31.075,00 € 
anuais, IVE excluído mais 6.525,75 € de IVE, e presenta o estudio económico. 

 
Así mesmo oferta un incremento no horario xeral de 7,5 horas, pasando de 85 a 
92,5 horas semanais, e de cero horas no horario de xullo e agosto, manténdoo  
en 65 horas semanais.  
 

Seguidamente a mesa de contratación acorda remitir o estudio económico presentado 
aos servizos técnicos para que procedan ao seu exame, antes de valorar a proposición 
económica, que se realizará na próxima reunión da mesa. 

 
Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 21/02/2013, revisado o 
estudo económico presentado pola empresa AQUAFIT GESTIÓN S.L.,  observa que a 
proposición pode considerarse en baixa temeraria ou anormal, procede á valoración da 
proposición ofertada pola referida empresa co seguinte resultado: 
 

• Puntuación total sobre “B” 47,48 puntos, que se distribúen da seguinte forma: 
-Proxecto de xestión 14,00 puntos. 
-Proxecto deportivo 14,60 puntos. 
-Programa de mantemento e conservación das instalacións 8,00 puntos. 
-Melloras de equipamento ofertado 10,88 puntos.  

 
• Puntuación total sobre “C” 67, 50 puntos, que se distribúen da seguinte forma:  

-Oferta económica 60 puntos. 
-Incremento de horario ofertado 7,5 puntos 

 
• Puntuación total sobre B e C 114,98 puntos. 

 
Á vista do resultado da valoración, ponse de manifesto que a oferta económica 
realizada pola empresa AQUAFIT GESTIÓN S.L., pode considerarse desproporcionada 
ou anormal, de acordo co establecido na cláusula décimo primeira do Prego de 
cláusulas administrativas, polo que a mesa acorda: 
 
1. Requirir á empresa AQUAFIT GESTIÓN S.L., para que xustifique a baixa ofertada na 
súa proposición, de acordo co establecido no artigo 152.3 do Texto Refundido da Lei 
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de contratos do sector público.  
 
2. Propoñer ao órgano de contratación a adxudicación a favor da empresa AQUAFIT 
GESTIÓN S.L., CIF B-94017225, con domicilio en Pontevedra, rúa Amado Carballo,nº 
8-10 baixo, CP 36002, sempre que no informe que emitan os polos servizos técnicos 
municipais se poña de manifesto que a xustificación da baixa ofertada é suficiente e 
adecuada. Se a referida empresa non xustificase adecuadamente a baixa ofertada, 
segundo informe dos servizos técnicos municipais, quedará excluída do procedemento. 
 
Vista a documentación aportada con data de 22/02/2013 (rex. entrada nº 1387) pola 
empresa AQUAFIT GESTIÓN S.L., CIF B-94017225, para xustificar a baixa ofertada  
 
Visto o informe do servizos técnicos municipais de data 25/02/2013, no que se pon de 
manifesto que a documentación presentada pola empresa para xustificar a baixa 
ofertada é válida e suficiente, polo que se entende que pode ser cumprida.  
 
Considerando que é competencia do Pleno da Corporación  a adopción deste acordo, 
segundo o establecido na disposición adicional segunda do Texto Refundido da Lei de 
contratos do sector público (en diante TRLCSP).                                                                               

En virtude do exposto, e en aplicación do establecido nos artigos 151 e 152  do 
TRLCSP, proponse, ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Declarar válida a licitación, da que queda rexeitada a oferta presentada pola 
empresa VIRAXES S.L., por non aportar a documentación administrativa esixida na 
cláusula sétima do Prego de cláusulas administrativas. 
 
Segundo.- Rexeitar a oferta realizada pola empresa AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL 
DEL AGUA, S.A., por non cumprir o establecido nos apartados 10.2 e 10.6 da cláusula 
10.- INVESTIMENTO DE PRIMEIRO ESTABLECEMENTO, do Prego de prescricións 
técnicas que rexen o procedemento de contratación.  
 
Terceiro.- Considerar que a empresa AQUAFIT GESTIÓN S.L., CIF B-94017225,  
xustifica suficientemente a baixa ofertada, á vista do informe emitido polos servizos 
técnicos o 25/02/2013, e que polo tanto pode ser cumprida . 
 
Cuarto.- Valorar a proposición presentada pola empresa AQUAFIT GESTIÓN S.L., 
cunha puntuación total de 114,98 puntos, que, por ser a única proposición que cumpre 
cos establecido nos pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas, e polo 
tanto a mais vantaxosa. 
 
Quinto.- Requirir á empresa AQUAFIT GESTIÓN S.L., CIF B-94017225, para que 
presente, no prazo de dez dias hábiles, contados dende o seguinte a aquel no que 
reciba o presente, á documentación establecida na cláusula décima Prego de cláusulas 
administrativas que rexen a contratación, constituíndo a garantía definitiva de acordo co 
disposto na cláusula décimo segunda do citado Prego. 
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Sexto.- Facultar ao alcalde para que continúe co procedemento de adxudicación do 
contrato, de conformidade co establecido nos apartados 2, 3 e 4  do artigo 151 do 
TRLCSP, así como para proceder á súa formalización. 
 
Teo, 25 de febreiro de 2013 

 
Martiño Noriega Sánchez” 
 
O Sr. alcalde explica que se presentaron tres empresas á licitación, AQUALIA, 

AQUAFIT XESTION e VIRAXES e que na proposta da alcaldía hai un detalle do que foi 

o debate da propia mesa, e que unha delas foi excluída por non acreditar a solvencia 

técnica e a experiencia necesarias para a xestión, e que a empresa AQUALIA  quedou 

excluída por que non acadou os criterios mínimos de investimento por sección, e que 

se tratou dun erro humano, que comprobaron as dúas persoas da empresa que viñeron 

á mesa, que non se puido solventar, que incluso se fixo un parón na mesa, para ver se 

a empresa ou a propia comisión técnica se equivocaran ó revisar a documentación, 

pero a empresa recoñeceu que se tratou dun erro humano, co cal tivo que excluirse á 

empresa. 

Segue dicindo que se fixo a valoración da empresa que cumpliu con todo o proceso, 

que foi AQUAFIT GESTIÓN S.L, que xestiona nestes momentos Brión, e polo tanto 

esta é a proposta que se presenta para o seu debate e votación. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, sr. Parajó, di 

que, como membro da mesa, considera que a explicación do sr. alcalde foi correcta, e 

que se quedou cunha soa empresa por erros das outras, sobre todo da segunda, e que 

efectivamente se tratou dun erro humano, e que houbo dous representantes da 

empresa presentes, e non houbo maneira se solucionalo porque foi un erro humano. 

Segue dicindo que ante isto quedou unha empresa soa, e que esta empresa leva a 

piscina de Brión, que parece que a levan ben  e que a ver se a piscina se pón a 

funcionar. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, sra. Lemus, e di que tiña unha dúbida e que 

pediu un informe sobre a xustificación da baixa, e xa que está o sr. Rey lle gustaría que 

llo explicase, xa que a empresa xustifica a baixa, que é anormal pola porcentaxe,  
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dicindo que o gasto de persoal é inferior ó expresado no estudio económico-financieiro, 

e quería saber  cal é esta baixa no volume de gastos de persoal. 

O sr. alcalde respóndelle que llo explicarán ó final da quenda. 

 

Intervén o portavoz do BNG, sr. Fernández, e di que a ver se con isto se remata a 

odisea da piscina, que xa hai infraestrutura e xa parece que se resolveu o concurso, e 

que agora o que falta é poñela en funcionamento, e que a dúbida que hai é o tema da 

baixa, que hai un informe da Secretaría que non puido ver por outras cuestións, pero 

no que se xustifica a baixa, e insiste que por fin parece que se está resolvendo o tema 

da piscina, co que xa se leva varios anos. 

 

Intervén o portavoz do PP, sr. Guerra, e di que o seu grupo está de acordo, e que se 

abrá a piscina canto antes, que os veciños estano desexando, e que é importante que 

se abra canto antes. 

 

Respostándolle á sra.Lemus, o sr. alcalde di que agora lle explicará o sr. Rey, pero que 

cre que o convenio marco que se usou de referencia non era o do sector, e cédelle a 

palabra ó sr. Rey, que explica que no estudio económico que se fixera no concello se 

estimaran uns gastos, que se comprobou que estaban mal calculados, pero que iso é 

pouco relevante, que o que é relevante é que onde se produce a baixa temeraria é no 

que sería a aportación do concello, unha aportación que estimaban con IVE  en 

cincuenta mil euros, e que a baixa que fan está en torno ós catro mil e pico ou cinco 

mil. Segue dicindo que sobre os ingresos previstos para o primeiro ano, que están en 

torno ós cincocentos corenta mil euros, a baixa que fan representa menos dun un por 

mil. Manifesta que se está a falar dunha baixa temeraria que, se ben porcentualmente 

sobre a aportación do concello era alta, sobre a totalidade dos ingresos previstos é 

francamente irrisoria porque é menos dun un por mil, polo que é moi facilmente 

xustificable, e que esta é a explicación, aínda que hai outros argumentos cos que se 

podería explicar. 

O sr. alcalde di que na apertura do sobre C, na oferta económica, había un estudio 

económico pormenorizado, e que o resto das empresas que estaban presentes 

confesaron, aínda que non se puido comprobar porque non se abriron os sobres, que 

eles ían máis baratos que esta empresa, e que ó non haber competidores no cálculo da 
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baixa, esta empresa entraba en baixa temeraria, e que se houbesen existido outras 

ofertas, xa non houbesen entrado en baixa, porque se calcula por unha media, e que  o 

problema foi que esta empresa se quedase soa, porque parece que era a máis cara 

das tres. Segue dicindo que aínda así se pediu xustificación posterior por parte da 

empresa, a pesares de entender a Intervención municipal que no propio informe 

económico que acompañaba á baixa se xustificaba a mesma, pero que se fixo por 

cumplir tódolos requisitos formais que se marcan. 

O sr. Sisto comenta que a empresa ten 15 dias máximo para presentar tódolos 

requerimentos administrativos, pero que son 15 dias máximo, que o poden facer antes, 

e que iso dixeron, e que o prazo que conta realmente é cando fagan esa entrega e se 

firme o contrato, o mes que teñen para  preparar as instalacións. 

 

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 
catorce votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP e 2 grupo mixto), e 
dúas abstencións (2 BNG), acorda: 
 
Primeiro.- Declarar válida a licitación, da que queda rexeitada a oferta presentada 
pola empresa VIRAXES S.L., por non aportar a documentación administrativa 
esixida na cláusula sétima do Prego de cláusulas administrativas. 
 
Segundo.- Rexeitar a oferta realizada pola empresa AQUALIA, GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA, S.A., por non cumprir o establecido nos apartados 10.2 e 
10.6 da cláusula 10.- INVESTIMENTO DE PRIMEIRO ESTABLECEMENTO, do 
Prego de prescricións técnicas que rexen o procedemento de contratación.  
 
Terceiro.- Considerar que a empresa AQUAFIT GESTIÓN S.L., CIF B-94017225,  
xustifica suficientemente a baixa ofertada, á vista do informe emitido polos 
servizos técnicos o 25/02/2013, e que polo tanto pode ser cumprida . 
 
Cuarto.- Valorar a proposición presentada pola empresa AQUAFIT GESTIÓN S.L., 
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cunha puntuación total de 114,98 puntos, que, por ser a única proposición que 
cumpre cos establecido nos pregos de cláusulas administrativas e prescricións 
técnicas, e polo tanto a mais vantaxosa. 
 
Quinto.- Requirir á empresa AQUAFIT GESTIÓN S.L., CIF B-94017225, para que 
presente, no prazo de dez dias hábiles, contados dende o seguinte a aquel no 
que reciba o presente, á documentación establecida na cláusula décima Prego de 
cláusulas administrativas que rexen a contratación, constituíndo a garantía 
definitiva de acordo co disposto na cláusula décimo segunda do citado Prego. 

 
Sexto.- Facultar ao alcalde para que continúe co procedemento de adxudicación 
do contrato, de conformidade co establecido nos apartados 2, 3 e 4  do artigo 151 
do TRLCSP, así como para proceder á súa formalización. 
 
 
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. 

 

O portavoz do BNG, sr. Fernández, sinala que o seu grupo ten unha moción sobre a 

derrogación da lei de taxas xudiciais, e xustifica a urxencia da mesma porque se 

aprobou a lei 10/2012, de 20 de novembro, de taxas xudiciais e entrou en vigor. Di que 

a semana pasada, o 20 de febreiro, houbo unha folga de funcionarios/as da 

administración de xustiza, e que a aplicacion desta lei vese con toda a crudeza, e que o 

sector xurídico se está plantexando unha nova folga se non se derroga a lei. Considera, 

por tanto, que é urxente debater este asunto canto antes, para defender o acceso á 

xustiza de tódolos/as veciños/as. 

O sr. Alcalde di que a van apoiar, e que non entrou o outro dia nas comisións por unha 

cuestión de horas, pero que sí se repartiu, polo que o conxunto da Corporación está 

informada do texto da mesma. 
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Sometida a  urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, con dez votos a favor 
(6 concelleiros/as no adscritos/as, 2 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 BNG sobre a 
derrogación da lei de taxas xudiciais.  
 
O sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 21 de febreiro de 2013 (rex. 

entrada nº 1361, de 22/02/2013) sobre a derrogación da lei de taxas xudiciais, que se 

recolle a continuación: 

 

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro e portavoz do grupo municipal do 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN 

PARA A DERROGACIÓN DA LEI DE TAXAS XUDICIAIS, para o seu debate e 

aprobación polo Pleno da Corporación Municipal. 

 
O pasado 17 de decembro de 2012 entraron en vigor as taxas xudiciais, logo de 

aprobárense os formularios de aplicación da Lei 10/2012, do 20 de novembro. Dita Lei 

grava a interposición de demandas en toda clase de procesos nos ámbitos civil e 

contencioso - administrativo, ademais dos recursos no eido social, con contías 

desproporcionadas, cuxos incrementos oscilan entre os 50 e os 750 euros, que incluso 

poden verse aumentadas en función da contía do preito xudicial. 

As novas taxas xudiciais foron rexeitadas por unha ampla representación do sector 

xurídico, tanto profesionais como funcionarios e funcionarias da administración de 

xustiza, así como asociacións de consumidores e consumidoras, sindicatos e 

asociacións e colectivos de toda índole. Desde a súa entrada en vigor, sucedéronse as 

protestas de practicamente todo o colectivo que presta os seus servizos na 

administración de xustiza, polas dificultades que engade no acceso da cidadanía a dito 

servizo público, sen que leven aparelladas outras reformas necesarias para mellorar a 

súa eficacia. 

A Corporación municipal debe defender o acceso de todos os seus veciños e veciñas a 

un servizo público esencial, como é a xustiza, ao comprobarse que transcorridos 

apenas dous meses desde a entrada en vigor das taxas xudiciais universais, o sistema 
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xudicial volve a ter unha barreira de acceso que vulnera o principio de igualdade. De 

feito, o descenso de asuntos nos xulgados é acusado, como comeza a desprenderse 

das estatísticas xudiciais.  

Coas taxas xudiciais en vigor, a solicitude de tutela xudicial pola cidadanía queda 

condicionada pola súa condición económica ou posición social, dado que as taxas 

xudiciais non se calcularon en función do nivel de renda, nin moito menos cunha 

formulación equitativa e redistributiva. 

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 para que demande do Goberno do Estado a derrogación da 

Lei 10/2012, que regula determinadas taxas no ámbito da administración de xustiza. 

2. Dar traslado do presente acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do 

Goberno do Estado e Ministro de Xustiza. ”  

O sr. Fernández di que entrou en vigor a Lei 10/2012, que grava a interposición de toda 

clase de demandas nos ámbitos civís e contencioso-administrativo, ademais dos 

recursos no eido social, con contías desproporcionadas, que esta lei é rexeitada por 

unha ampla representación do sector xurídico, tanto profesionais como funcionarios/as 

do sector, así como por sindicatos, asociacións de consumidores/as e colectivos de 

toda índole. Segue dicindo que desde a súa entrada en vigor se sucederon protestas 

de toda índole, como a folga que xa mencionou, e que se vai volver a convocar. Opina 

que a Corporación debe defender o acceso á xustiza e desde a entrada en vigor desta 

lei, o sistema xudicial volve a ter unha barreira de acceso que vulnera o principio de 

igualdade e que o dereito constitucional á tutela xudicial queda condicionado á posición 

económica e social dos veciños, polo que pide que a Corporación se posicione de cara 

a instar  á Xunta de Galiza para que demande do Goberno do Estado a derrogación da 

Lei das taxas xudiciais, e que se dea traslado deste acordo ao Presidente da Xunta de 

Galiza, Presidente do Goberno do Estado e Ministro de Xustiza. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, sr. Parajó, di 

que os xulgados están colapsados  porque ás veces chegan alí temas que non é  moi 
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lóxico que cheguen, e opina que a taxa vai posta para parar esas demandas, aínda que 

tamén é verdade que agora pode ser que persoas con poucos recursos non poidan 

acudir ós xulgados, pero que alguna medida hai que tomar, que él pediría que se 

aplicase unha taxa máis suave, e que se vai abster na votación, porque algún freo hai 

que poñer a este colapso dos xulgados. 

 

 Intervén a  concelleira do grupo mixto, sra. Lemus, e di que o 31/05/2012 o seu partido 

presentou unha moción contra o anteproxecto, considerando que vulneraban varios 

principios constitucionais, e que tamén presentaron un recurso de 

inconstitucionalidade. Comenta que lle chaman á atención algúns casos de taxas, 

como as reclamacións por danos patrimoniais, accidentes con graves secuelas, ou por 

neglixencias médicas cuns importes moi elevados. Opina que se vulneran os dereitos 

constitucionais á tutela xudicial efectiva e ó dereito á igualdade e polo tanto non ten 

problema en apoiar esta moción. Di que houbo unha modificación na lei, e que se 

cambiou a parte variable da taxa, pero non a fixa, pero froito das presións do propio 

sector xudicial, ó que anima a seguir presionando, para salvagardar o dereito á tutela 

xudicial efectiva, que é un principio básico do noso estado. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, cédelle a palabra á sra. Leborán, que di que o 

seu grupo entende que a xustiza debería ser gratuita para persoas que non teñen 

posibilidades económicas, porque o resto das persoas que son ricas non teñen 

problemas nese senso, pero que xa o falaron noutras ocasions, que con este  tipo de 

mocións pouco poder de decisión se ten desde aquí. Manifesta que teñen a súa opinión 

ó respecto, e que este tipo de situacións e cuestións hai que debatelas e dirimilas 

desde o Parlamento, xa que desde aquí pouco se pode facer, aparte de manifestar a 

opinión, como xa dixo, e que polo tanto o seu grupo se vai abster. 

 

O sr. alcalde di que o seu grupo vai apoiar a moción, xa que comparten a totalidade do 

fondo e da forma da mesma, e que os propios traballadores do Poder xudicial non 

xustifican a taxa en base á masificación e á lentitude. Segue dicindo que esta postura 

do PP fixo que por primeira vez houbese unanimidade entre xuices, avogados, 

procuradores e fiscais, e opina que vulnera o principio de que a xente con poucos 

recursos poida acudir á xustiza, vulnerando o principio dun sistema xudicial para todos, 
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que o seu grupo quere manifestar o seu rexeitamento a esta lei, e que, aínda que sexa 

simbólico, que se poña un graíño de area desde esta Corporación para que se 

derrogue esta lei. 

 
O sr. Fernández di que quere deixar clara a posición do BNG, que rexeita frontalmente 

esta lei, que aumenta considerablemente os custos para acceder á xustiza e que o PP 

cando saca esta lei di que é para que deixen de saturarse os xulgados, e que é certo 

que o pasado ano se presentaron menos demandas, pero que foi por cuestións 

económicas, xa que, por exemplo, poñer unha denuncia por unha factura de Fenosa 

non compensa ou se pensa que non compensa. Cre que o que se denuncia desde os 

xulgados é o problema dos recursos humanos e materiais, sobre todo humanos, que é 

o gran problema que teñen os xulgados. Considera que ó respecto do manifestado pola 

sra. Leborán, cre que esta moción vén ó caso traela ó Pleno porque ten que defender 

como concelleiro o dereito dos/as veciños/as de Teo á xustiza. Manifesta que a sra. 

Leborán dixo que esta moción non tiña que vir, e que cre que hai unha doble moral 

porque no pasado pleno o grupo popular trouxo unha moción sobre as preferentes para 

exculpar ó sr. Núñez Feijoo, e que él cre que esta moción está ben traída porque trata 

do dereito á tutela xudicial efectiva. 

 

 Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, sr. Parajó, di 

que hai que pensar que o de “todo gratis” se acabou, que España non pode ser un país  

subvencionado, como se está tratando nalgunhas partes que sexa. Segue dicindo que 

estaría disposto a cambiar o seu sentido de voto se se menciona que ás persoas con 

poucos recursos non se lles cobre nada, e que ó resto se lles cobraran as taxas que 

marca o Decreto, porque cre que é o máis xusto. Opina que os que van á folga, tanto 

xuíces como fiscais é porque lles vai ó seu bolsillo o de non cobrar, xa que van ter 

moitos menos xuízos e vaise acabar case co turno de oficio e iso vailles ó seu bolsillo, 

e que entón non lle extraña que vaian á folga, porque non van para defender ós 

veciños senón porque lles interesa a eles porque saen prexudicados. Di que se se 

admite a súa proposta de que ás persoas con poucos recursos non se lles cobre nada, 

e que ó resto se lles cobren as taxas que marca o Decreto cambiará o seu voto, e que 

senón se vai abster. 
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A sra. Lemus manifesta que non ten nada que engadir. 

 

A sra. Leborán dille ó sr. Fernández que se considera que este tipo de moción vén ó 

caso, está no seu dereito de traelas ó Pleno, que o que quixo dicir na súa intervención 

anterior é que desde aquí se ten pouco poder de decisión de cambiar esto e que tamén 

ó principio lle dixo que estaban de acordo con que para as persoas que non teñen 

posibilidades económicas  a xustiza debería ser gratuíta para defenderse ou reclamar 

aquelo ó que teñen dereito, e que o sr. Fernández considera que a moción vén ó caso 

e punto, que está en todo o seu dereito. 

 

O sr. Parajó pregúntalle ó sr. Fernández se vai incluir a súa proposta na moción, de 

que ás persoas sen recursos non debe cobrárselles, e este respóndelle que iso xa esta 

contemplado na  moción cando se fala de tutela xudicial efectiva, polo que non é 

preciso incluilo. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto 
(PSdeG-PSOE), e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto (IN-TEO) acorda:  

1. Instar á Xunta de Galiza para que demande do Goberno do Estado a 
derrogación da Lei 10/2012, que regula determinadas taxas no ámbito da 
administración de xustiza. 
2. Dar traslado do presente acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente 
do Goberno do Estado e Ministro de Xustiza. 
 
10.- ROGOS E PREGUNTAS 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
 
O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, formula os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- Pregunta que pasa neste concello para que non se aproben os orzamentos este 

ano, xa que se vai entrar en marzo e non hai visos de que se vaian a traer a Pleno. 
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O sr. alcalde respóndelle que xa lle explicou á sra. Lemus no pleno anterior que non 

era una decisión pechada, pero que a ferramenta do 2012 cren que está funcionando 

ben, e que se ven o contrario ou se pón en perigo a estabilidade municipal, se mirará, e 

reitera que xa lle dixo isto mesmo á sra. Lemus na pasada sesión.  

O sr. Parajó di que é consciente deso, pero que él llo quixo repetir agora. 

O sr. alcalde respóndelle que coas medidas de control orzamentario que está 

efectivizando o goberno central, con determinadas normas de control de teito de gasto 

e o anteproxecto de lei de réxime local e a intervención de facto que se está dando na 

economía local, que como dicían os humoristas, ir se vai se é para algo e ir por ir é 

tontería. Considera que o corsé á administración local é cada vez máis asfixiante e que 

o que se pode facer de momento é cumplir coa planificación de controlar o teito de  

gasto, pero que pouco máis se permite facer ou proxectar cunhas administracións en 

materia económica practicamente intervidas. 

Di que están aterrados co que vén coa nova lei de réxime local, xa que non se poderá 

contratar persoal, polo que de facto se están externalizando tódolos servizos, que non 

se poderá facer contratación pública, se realizará a asunción doutras competencias 

locais, etc. , e reitera que non se está sequera traballando en ningún tipo de 

orzamentos, porque a ferramenta do 2012 está funcionando ben. 

O sr. Parajó respóndelle ó sr. alcalde que o que lle faltaba oir é que  a culpa de que 

Teo non teña orzamentos sexa do goberno central, e o sr. alcalde dille que desde que o 

Sr. Parajó tivo responsabilidades de goberno, as cousas mudaron radicalmente en 

canto a política económica se refire, cunha intervención de facto, cunha cuestión de 

marco legal. Segue dicindo que coa fórmula aplicada de teito de control de gasto nos 

atopamos que a concellos que teñen superavit ou que fixeron diminución de remanente 

no exercicio anterior, lles dixeron que tiñan que reducir o gasto, e son concellos que 

están cumprindo cos criterios económicos, que non están aumentando o déficit, e que é 

tal o control que se está exercendo que lle pode asegurar que en política económica é 

unha intervención de facto, que cambiou moito o conto, e que poder facer política 

económica a nivel local nestes momentos, máis alá das defensas numantinas, é moi 

complicado, por unha cuestión de marco legal. 

 

2.- Pregunta pola nova que saiu no dia de hoxe no Correo Gallego, sobre as multas 

que pon a policía local e que pasa con ese tema, por que hai estradas nas que multa a 
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policía local e tráfico, e se non teñen os cursos necesarios para o manexo do radar 

feitos, e se hai que devolver as multas. 

O sr. alcalde respóndelle que toda a tramitación das multas está delegada na 

Deputación,  que a formación existe e que non vai entrar a valorar o que sae na prensa. 

Segue dicindo que hai un convenio con tráfico, que o propio equipamento é de tráfico, e 

que os axentes teñen a formación necesaria según informou o seu responsable, que 

non se fai política con este tema, que eles preferirían unha policía preventiva, que o 

noso concello está por debaixo do resto da comarca en nivel de multas, que non hai un 

afán recadatorio e que se trata dun procedemento reglado. 

O sr. Parajó manifesta que parece ser que só catro axentes teñen o curso feito para 

poder usar o radar, e o sr. alcalde respóndelle que se en cada patrulla vai un que teña 

a formación, que xa están acreditados. O sr. Parajó respóndelle que eso non é 

verdade, que non sempre é así. 

O sr. Sisto intervén para dicir que estamos nun estado de dereito, e que se alguén 

considera que lle puxeron una multa de xeito inxusto, que pode recurrila.  

O sr. Parajó responde que o que non se pode facer é meter a alguén no coche do radar 

que non teña o curso feito. 

O sr. Sisto reitera que se un cidadán considera que se quen lle puxo a multa non está 

acreditado para facelo ou hai un defecto de forma, que pode recurrir, e que se o 

goberno municipal tivese constancia ou sospeita deso, que actuaría, pero que se o 

responsable da policía di que non é así, pois non se actúa. 

O sr. alcalde repítelle que este é un procedemento reglado, e que non van entrar a 

valoralo. 

O sr. Parajó dilles que porque un señor ou dous digan que está ben, que a él non lle 

vale, que terán que comprobalo os responsables políticos. 

O sr. alcalde manifesta que recollen o rogo do Sr. Parajó, e que se pediron explicacións 

ó responsable policial que confirmou que todo está ben . 

O sr. Parajó di que en Rodiñas hai una sinal de 30, e que se poñen alí, e o sr. Sisto 

dille que se considera que esa sinal está mal posta, se pode falar. 

O sr. alcalde dille que chegou unha queixa veciñal, e que hai que ser responsables coa 

información que se dá, porque houbo unha multa, e o vehículo ía a máis de 90, e 

reitera que este é un proceso reglado, sen intervención política desde que eles 

chegaron. 
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3.- Di que na estrada da Cascalleira hai uns cortes trasversais e  unhas regillas que 

levantaron e que se fastidian as rodas, que un conductor rompeu unha roda e que 

chamou á policía local, e que  a ver se se arranxa ese problema, que leva unha 

semana e pico. 

O sr. Francos respóndelle que xa se pediron as canaletas, que son de fundición e están 

partidas e hai que substituilas, que están pendentes de que cheguen, posto que xa as 

pediron a semana pasada e pensa que chegarán esta semana. 

 

A concelleira do grupo mixto, sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- Di que quere reiterarlle ó sr. Sisto a petición que lle fixera no seu momento do 

informe da Pedreira, que xa é a terceira vez que o pide no Pleno e varias veces por 

escrito, e que xa sabe que lle vai dicir que llo dará para a vindeira semana. 

O sr. Sisto pídelle desculpas porque di que se lle traspapelara, que o informe é de 

outubro, con entrada no concello en novembro e logo non se acordou, pero que hoxe 

llo ten listo. 

O sr. Sisto faille entrega á sra. Lemus do informe  que solicitara e esta dalle as grazas. 

 

2.- Pregunta como van as deficiencias que había que solventar na piscina municipal. O 

sr. alcalde respóndelle que é obriga do concello fiscalizar antes de abrir as instalación, 

e que fan o seu traballo, e que se iso é usado para dicir que xa hai deficiencias, pois 

moi ben, pero que o que tratan é que cando se abra non as haxa. Di que a sra. Lemus 

sabe cal é a situación, que lle pasaron informes e que a día de hoxe están subsanadas. 

O sr. Sisto di que están presionando para que os servizos técnicos poñan todo por 

escrito, para poder reclamar se é necesario, e as deficiencias non son estructurais, e 

que a única que podía ter máis relevancia é unha entrada de auga xusto enriba da 

porta, e que se decidiu levantar e impermeabilizar, que hai unha especie de balconciño, 

que é o que provocaba o problema, que segundo os servizos técnicos a reparación se 

fixo como se debía e que as deficiencias están subsanadas. 
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ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG. 
 
Os concelleiros do BNG formulan os seguintes rogos e preguntas: 

 

1.- O Sr. Fernández pregunta pola iluminación da estrada Cruces - Augas Mansas e di 

que o alumeado público estivo apagado. Pregunta se foi algo puntual ou se apagou esa 

zona, porque houbo xente que llo comentou. 

O sr. Francos di que se trata dun alumeado recente e que puido tratarse dunha avaría 

puntual, que non lle comentaron nada, pero que llo preguntará ó electricista. 

O sr. alcalde comenta que ás veces as queixas non chegan, e que igual a xente cre 

que estaba apagado. Di que están valorando incluir na web municipal unha zona para 

avisos. 

O sr. Francos di que para dar un aviso é tan sinxelo como chamar ó concello, e logo 

desde aquí envíaselle un fax á empresa, pero que o operario da empresa pasa tódolos 

días a recoller os avisos. 

O sr. alcalde menciona que a él lle chegaron avisos dunha avaría en Parque Montouto 

por twitter, e que houbo fallos en San Sadurniño fai uns meses, que se repetían, e fora 

culpa de Fenosa. 

 

2.- Di que saiu unha noticia de prensa despois de que se aprobara no Pleno unha 

moción do BNG para que a Igrexa católica pague o IBI, e pregunta como está ese 

tema. 

O sr. alcalde di que no momento do acordo se remitiu á Deputación para o cobro e que 

a Deputación respondeu que a xurisprudencia non habilitaba ese cobro e se fixo un 

reenvío incidindo en que xa empeza a haber xurisprudencia. Segue dicindo que houbo 

conversas coa propia Deputación, e que son reacios mentras non exista xurisprudencia 

do Supremo xa que entenden que hai sentenzas contradictorias, e que non hai que 

facer o cobro. Di que, de tódolos xeitos, se vai insistir no tema. 

O sr. Fernández di que é normal, que a posición da Deputación é interesada, e que se 

se avanzou no das fincas, tamén hai que entrar  no tema dos inmobles. O sr. alcalde 

dille que o seu grupo ten todo o interese no tema. 
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3.- Di que lle chegaron queixas de graves problemas  á hora de recoller os nenos no 

CEIP da Ramallosa ás 2 e media. 

O sr. alcalde cédelle a palabra á sra. Garea, que responde que graves problemas na 

educación son outros. Di que no consello escolar do CEIP da Ramallosa o 

representante da ANPA solicitou medidas de seguridade por este problema, aínda que 

é unha preocupación que hai desde fai anos. Segue dicindo que se acotou o 

aparcadoiro, se colocou unha sinal de stop e un espello, e que nos centros escolares 

se acordou tomar a medida de reiterarlle ás familias que non entren no recinto con 

vehículos, que en ningún outro centro entran coches nin autobuses. Manifesta que 

desde o consello escolar se pediu a presenza da policía local ou Protección Civil, para 

impedir a entrada dos pais no local do colexio e que o concello enviou á policía local. 

Recorda que o concello responde a unha petición do equipo directivo do centro, pero 

por un acordo do consello escolar, que o equipo directivo tivo unha reunión coa 

Inspección educativa, e que a Inspección lle reiterou que os vehículos dos pais non 

poden entrar nos centros educativos, e que cre que a ANPA o que vai facer é falar co 

equipo directivo e ver se iso se volve a retomar noutro consello escolar, o tema das  2 e 

media, non o das 9 e media, e que todo o que se fixo foi polo ben do alumnado, que é o 

que ten que preocupar. Segue dicindo que incluso houbo a denuncia dun profesor na 

policía local porque un día ás 2 e media case se produce un atropelo, porque hai 

coches entrando e saíndo, e que entende que hai un problema de seguridade, pero que 

o concello só pode responder ás demandas que se lle fan desde os órganos colexiados 

do centro. 

O sr. Fernández manifesta que os pais  din que a situación é complicada, xa que non 

hai onde deixar un coche, e que efectivamente non está falando dun problema 

educativo. Di que se dan situacións bastante tensas entre os pais, e que a situación 

deriva de que hai bus pola mañán pero non ás 14:30, e o que preguntaba é que ía 

facer o concello sobre iso, que ó mellor dentro do centro non hai nada que o concello 

poida dicir. 

A sra. Garea di que o que se pode facer é recordar á ANPA que hai outras alternativas, 

como entrar pola cancela que hai xunto ó polideportivo, por onde entran moitos pais e 

que por alí si que hai zonas por onde aparcar. 

O sr. alcalde di que sí é certo que hai moitas limitacións de espazo e que non hai onde 

coller unha finca nesta zona para aparcadoiro. 
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Toma a palabra a sra. Diéguez, e di que está decepcionada porque o 24 de febreiro foi 

o día de Rosalía de Castro, e que fai un ano no Pleno se comprometeu por 

unanimidade a facer unha homenaxe a Rosalía cada 24 de febreiro. Segue dicindo que 

isto se está tratando de facer desde distintas institucións, e que en Teo non se fixo 

nada e se pasou polo forro unha decisión plenaria. Di que está entristecida porque este 

ano o que escribira Rosalía está totalmente de actualidade, xa que fala de 

desafiuzamentos, emigración, violencia de xénero, pobreza… Segue dicindo que estivo 

mirando en Internet, e que houbo moitas homenaxes, e que no centro onde traballa ela  

chegou unha convocatoria da asociación de escritores/as en lingua galega, á que se 

uniron outros moitos centros, asociacións (culturais, de gaiteiros, de escultores…), e a 

Fundación Rosalía. Segue dicindo que foi seguindo un pouco o tema e veu que se 

facían un montón de homenaxes, e que quedou triste e decepcionada porque en Teo 

non se fixo nada, e interprétao como un desprezo a Rosalía, con todo o que simboliza,  

e ás decisións plenarias. Manifesta que nalgún momento creu que eramos un concello 

cunha democracia vangardista e cun modelo a exportar, e que ó mellor a algún isto lle 

parece que non ten importancia, pero que ela opina que ó modelo que se quere 

exportar lle fallan os pilares, e que así nin imos ser vangarda nin un concello modelo, 

que non é todo urbanismo, que a cultura tamén é importante. Reitera que a figura de 

Rosalía simboliza moitísimo. 

O sr. alcalde di que recolle a queixa da sra. Diéguez,  que os desprezos se fan 

conscientemente, e que neste caso non sabe cal foi o motivo para que non se tivera en 

conta ese acordo plenario, e que esta situación non foi claramente vocacional nin 

consciente, que puido haber un esquecemento a ese nivel, que revisaran o texto da 

moción, e que a intervención da sra. Diéguez servirá para que isto non volva acontecer. 

 

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

 

O sr. Guerra formula a seguinte pregunta: 

1.- Di que preguntaron os veciños do Outeiro de Oza se aqueles pegotes que se 

botaron alí son o asfaltado definitivo. 
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O sr. Francos di que o que se fixo foi bachear por todo o concello e que logo, cara o 

verán , se asfaltarán as pistas que estean peor. 

 

O sr. Patiño formula a seguinte pregunta: 

1.- Pregunta se o grupo de goberno sabe que se estivo sen calefacción da EIM de Calo 

desde o xoves pasado ata este martes. 

O sr. Iglesias respóndelle que non foi exactamente así, que o que lle dixeron onte foi 

que puidera estar funcionando mal  o chan radiante dunha das aulas. 

O sr. Patiño respóndelle que se acabou o gasoil o xoves e que o meteron este martes, 

e que estiveron os nenos a 12 graos alí.  

O sr. Iglesias di que se iso é verdade entón hai unha responsabilidade seria de alguén 

que estaba alí. Recorda que nunha aula da EIM da Ramallosa pasou algo similar, que 

se avariou a calefacción dunha das aulas e que se buscou unha solución temporal e se 

levaron as estufas que hai nos despachos de Servizos Sociais, que non agardaron nin 

a compralas e que se o que di o sr. Patiño pasou en Calo e non comunicaron nada, que 

é algo grave e que conleva unha responsabilidade, empezando pola dirección e 

rematando polos docentes, e que se llo comunicaron á empresa, tamén dela. Segue 

dicindo que se iso é así, alguén ten que meter algo por escrito no rexistro, porque un 

pai que vaia a buscar un neno e se están a doce graos, ou a cero, que se estaba o 

martes, teñen que notalo. 

O sr. Patiño di que só hai un termostato no pasillo, e que está nunha esquina, que 

cando alí chega á temperatura, que corta, e que ó mellor noutra aula están fríos. 

O sr. alcalde di que non se comunicou nada, e que se vai comprobar, que se foi como 

di o sr. Patiño, que se pedirán responsabilidades. E que se tiveran sabido dunha 

situacion desas non o houberan permitido, porque houberan buscado unha solución 

alternativa. 

 

A sra.Leborán formula as seguintes preguntas: 

 

1.- Di que a súa pregunta é para a sra. Garea, e di que a ela tamén lle chegaron 

queixas pola seguridade dos nenos cando os van deixar ó CEIP da Ramallosa. 

Pregunta  por que hai tantos coches se hai transporte escolar, e que se hai perigo, por 

que os profesores entran tamén dentro cos seus coches. 
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A sra. Garea di que noutros centros tamén entran os profesores, se hai sitio, e non os 

coches dos pais, porque o problema  é que se hai coches dos profesores saíndo e 

coches dos pais entrando pode haber perigo, e que iso empeorou desde que fixeron as 

obras na estrada, que está máis inseguro, que antes os profesores entraban pola parte 

de atrás dos buses, e que agora teñen que entrar por diante. Segue dicindo que ata os 

dous quilómetros non hai dereito ó transporte escolar e que moitos pais ademais, hoxe 

en dia, ó mellor por cuestións de traballo, prefiren levar os nenos e collelos. 

 

2.- Pregunta se aínda hai algunha parte das subvencións de 2011 sen cobrar por parte 

dalgunha asociación, e que hai asociacións que teñen neste momento o profesorado 

sen cobrar. 

Ó sr. alcalde di que iso non lle consta, salvo que non estean xustificadas, e a sra. 

Leborán di que sí está xustificada. O sr. alcalde dille que entón ten que haber algún 

erro porque a 31 de decembro de 2012 remata a xustificación e que de feito están 

pagando as de 2012, e que das de 2011 tamén rematarou a xustificación en decembro 

e remataron de pagalas no maio seguinte, e que non lle consta nada pendente, que a 

orde de pago se deu para a totalidade. 

A sra. Leborán di que llo comentaron os da A.C.Rosalía de Castro e que parece que 

chamaron a Intervención. 

O sr. alcalde di que cre que está falando das subvencións de 2012, que son polas 

actividades de 2011, que se fai a ano vencido, que a 31/12/12 se presenta a 

xustificación do ano anterior, que hai algunhas pendentes das actividades de 2012, que 

se acabarán de pagar este maio, ou un pouco antes, pero que as correspondentes ás 

actividades de 2011 están pagadas, ou eso lle consta, e que senón que veñan aquí 

porque ten que ser un erro. 

 

O sr. Vázquez Pallas  formula as seguintes preguntas: 

 

1.- Refírese á noticia do xornal sobre as multas da policía local e di que aquí se fala de 

responsabilidade e que lle gustaría que iso se aplicase tamén neste tema, que terán 

que xustificalo. Comenta que no xornal se refiren a Teo como unha “república 

bananeira”, e que haberá que mirar se do que falan é verdade ou mentira. 
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O sr. alcalde di que iso son opinións, que él as respecta, as comparta ou non, que aí se 

dá unha opinión, non unha información, e que por agora en Teo non se producen 

bananas. 

O sr. Vázquez Pallas pídelle ó sr. Sisto que comprobe se teñen ou non a titulación para 

andar co radar. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e dez minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro  D. X. 

Ignacio Iglesias Villar. 

 

 

2.- Pregunta se Teo se vai quedar no refuxio de animais de Bando ou non. 

O sr. alcalde di que onte houbo xuntanza do Padroado e que a postura do concello, 

que quedou de novo acreditada,  é que este concello acredita no modelo de Bando, e 

que entende que ten que haber participación económica doutras administracións que 

non participan, como pode ser Deputación ou a Consellería de Medio Ambiente, que se 

quedou en facer xuntanzas para mellorar a xestión e os custos do refuxio . Segue 

dicindo que o concello de Santiago tamén acredita e que abandonaron a Fundación os 

concellos de Brión e Boqueixón, e que Ames abandonou o refuxio pero segue no 

Padroado. Di que o noso concello o ano pasado levou máis de 100 animais, que en 

Bando seguen o modelo das adopcións, e que outros modelos optan polo sacrificio, 

que aquí se traballa sobre a concienciación, que é un modelo máis custoso, que outros 

modelos son máis economicistas porque pasan por eutanasiar ós animais en canto os 

collen, e que o modelo de Bando é máis defendible porque apostan pola concienciación 

e adopción. Segue dicindo que, de feito, onte na xuntanza desde a consellería de 

Medio Ambiente defendían o modelo de Bando. Di que se seguirá demandando a 

participación da Deputación e da Consellería, como levan facendo desde fai anos e 

remata dicindo que se Santiago cambia o modelo, que terán que falar como concello 

que se fai. 

 

Sendo as vinte e dúas horas  e trece minutos volve entrar  no Salón de Plenos o 

concelleiro  D. X. Ignacio Iglesias Villar. 
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3.- Remata expresándolle ó sr. alcalde o rogo de que cando faga entrevistas, que non 

as emitan á mesma hora do Pleno, porque quería vela. 

O sr. alcalde dille que a repiten. 

 

 

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

minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente 

acta, do que eu, Secretaria acctal., dou fe. 

 

 
     O alcalde                  A secretaria acctal. 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         María Elena Méndez Buela 
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A  C  T  A  3/2013 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 25 MARZO DE 2013 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e cinco de marzo de dous mil trece, 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.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 

 
Non asisten, previa excusa: 
D. José Manuel Guerra Calvelo 

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 DA ACTA DA SESIÓN DO 28.02.13. 
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  192/13 Á 253/13). 
3.- DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO ANO 2012. 
4.- COMPARECENCIA DO CONCELLEIRO DE URBANISMO, VIVENDA, 
INFRAESTRUTURAS E SEGURIDADE CIDADÁ, D. RAFAEL CARLOS SISTO 
EDREIRA. 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA 
ORDENANZA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DO SERVIZO DAS 
ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS. 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN MODELOS DAS 
DECLARACIÓNS DE BENS E DEREITOS PATRIMONIAIS E CAUSAS DE POSIBLE 
INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES. 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DAR O NOME DE “MARISA MIRÁS 
GÓMEZ Á CASA COMÚN DO LUGAR DA IGREXA, CALO. 
8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG A PROL DA CULTURA 
GALEGA. 
9.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA A RETIRADA DO 
ANTEPROXECTO DE LEI DA REFORMA LOCAL DO GOBERNO DO PP NO 
ESTADO. 
10.-  MOCIÓNS. 
11.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución do 

Pleno, o Sr. alcalde, sendo as vinte horas, declara público e aberto o acto. 
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O Sr. alcalde explica que se cambiou a data do Pleno ao coincidir en xoves santo, 

engadindo que excusaron a súa ausencia o concelleiro do PP, D. José Manuel Guerra 

Calvelo e o concelleiro do grupo mixto, D. Manuel Parajó Liñares 

 

A continuación procédese a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 
 
1.- APROBACIÓN DA ACTA DAS SESIÓN DO 28.02.13.  
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 28/02/13. 

 

Intervén a concelleira do BNG, Sra. Diéguez, quen sinala que en rogos e preguntas, 

cando interviu ela, hai un erro, concretamente na páxina 51, xa que se recolle que 

“..........no centro onde traballa ela chegou unha convocatoria dunha asociación de 

escritores/as en lingua galega, á que se uniron outros moitos centros, asociacións 

(culturais, de gaiteiros, de escultores...)” cando ela dixo escritores, non escultores. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade dos presentes, a acta do 28/02/2013, coa corrección advertida. 

 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  192/13 Á 253/13). 

Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 25 de febreiro ata o 20 

de marzo de 2013, que comprenden os números 192 ao 253, 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.- DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO ANO 2012. 

O Sr. alcalde da conta da liquidación do orzamento do ano 2012, indicando que a 

documentación 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. 
 
DOU CONTA ao Pleno da Corporación dos resultados da Liquidación do exercicio 
2012, có seguinte resumo: 
 
1.-RESULTADO ORZAMENTARIO  

1.-RESULTADO ORZAMENTARIO NON FINANCEIRO 

a) operacións correntes 

 

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 9.838.018,74 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 9.023.543,97 

RESULTADO ORZAMENTARIO 1 814.474,77 

 

b) outras operacións non financieras 

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 1.695.911,70 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 2.107.409,30 

RESULTADO ORZAMENTARIO 2 -411.497,60 

 

Resultado Orzamentario Non Financeiro(1+2)……402.977,17€ 
 
2.-RESULTADO ORZAMENTARIO FINANCEIRO 

a) activos financieros 

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 0.00 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 0.00 

RESULTADO ORZAMENTARIO F.3 0.00 

 

b) pasivos financieros 

DEREITOS RECOÑECIDOS NETOS 1.285.981,77 

-OBRIGAS RECOÑECIDAS NETAS 474.472,81 

RESULTADO ORZAMENTARIO F.4 811.508,96 
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Resultado Orzamentario Financeiro(3+4)…….811.508,96€ 

RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO 2012……1.214.486,13€ 
 

Axustes: 
1.-Desviacións imputables  positivas (-)……………..….-508.871,46€ 

2.-Desviacións imputables negativas (+)………………+203.581,09€ 

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

 

RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO 
EXERCICIO 2012 

909.195,76€

 
2.-REMANENTE DE TESOURERÍA 
 
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS  210.980,40
2. (+) DEREITOS PENDENTES DE COBRO  1.374.236,53
(+) del Presupuesto corriente 1.294.511,02 
(+) de Presupuestos cerrados 17.026,30 
(+) de operaciones no presupuestarias 80.718,75 
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 18.019,54 
3. (-) OBRIGAS PENDENTES DEPAGO  2.840.416,68
(+) dol Presupuesto corriente 2.665.103,90 
(+) do Presupuestos cerrados 34.155,02 
(+) de operaciones no presupuestarias 182.279,95 
(-) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva 41.122,19 
 REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL (1 + 2 - 3)  -1.255.199,75
 SALDOS DE DUBIDOSO COBRO(-)  17.026,30
REMANENTE DE TESOURERÍA GFA (-)  305.892,20
 REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS (RTT-
RTGFA)  

-1.578.118,25

 
 
3.-AFORRO NETO E NIVEL DE ENDEBEDAMENTO 
 

CÁLCULO AFORRO NETO  
data de referencia 31/12/2012 

A. Ingresos correntes (caps 1 a 5) 
9.838.018,74

B. Gastos correntes (caps.1,2 e 4) 
8.921.314,19

AFORRO BRUTO 
916.704,55

C. Anualidade teórica amortización 
385.715,52

AFORRO NETO 530.989,03
 
 
DÉBEDA VIVA A 31/12/2012 3.089.291,34€
DEREITOS CORRENTES LIQUIDADOS 9.838.018,74
%ENDEBEDAMENTO 31,40%
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4) SITUACIÓN DE INESTABILIDADE ORZAMENTARIA E CUMPRIMENTO DO NIVEL DE 
ENDEBEDAMENTO A 31/12/2012. 
 
Teo, 8 de marzo de 2013. 
 O ALCALDE 
 
Martiño Noriega Sánchez” 
 

 
O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 

4.- COMPARECENCIA DO CONCELLEIRO DE URBANISMO, VIVENDA, 
INFRAESTRUTURAS E SEGURIDADE CIDADÁ, D. RAFAEL CARLOS SISTO 
EDREIRA. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e 

seguridade cidadá, D. Rafael Sisto Edreira. 

O Sr. Sisto explica que a súa comparecencia responde á moción presentada pola 

concelleira do PSOE, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia, que se centra en dúas cuestións, 

unha máis particular, sobre a obra da rúa Castiñeiro, e outra máis xenérica, referida ao 

estado da urbanización. O Sr. Sisto sinala que, tratándose da remodelación da rúa 

Castiñeiro, vai a precisar as fases da obra para poder determinar en cal delas hai 

intervención do equipo de goberno. Explica que hai que distinguir cinco fases que se 

concretan do seguinte xeito: 

- Fase 1, referida á necesidade da urbanización, dispoñibilidade económica e 

prioridades e opcións. Aclara o Sr. Sisto que esta fase é de carácter político, en canto 

se adopta unha decisión de actuación. 

- Fase 2, que se concreta en trasladar aos servizos técnicos que se quere levar adiante 

a obra, o que implica a redacción dun proxecto que pretende ser piloto para avaliar a 

súa realización noutras zonas da urbanización, buscándose a estes efectos uns 

redactores cualificados. Aclara o Sr. Sisto que nesta fase a súa intervención é escasa, 

sendo os servizos técnicos os que deciden encargar o proxecto e a quen asignar a 

dirección de obra. 
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- Fase 3, na que se fai unha valoración do anteproxecto de Arrokabe arquitectos, cos 

servizos técnicos, coas dúas opcións, a primeira consistente nunha reforma estrutural, 

con levantamento de toda a rúa, que ascendería a 900.000 €, e que resultaría 

inasumible, e a segunda consistente nunha reforma integral, que non afectaría á 

estrutura física do que vai por debaixo da rúa, que ascendería a 470.000 €. Aclara o Sr. 

Sisto que neste caso tamén hai decisión política, optándose pola segunda alternativa, 

xa que o concello non estaba en condicións de gastar case un millón de euros. 

- Fase 4, referida á redacción do proxecto e á presentación e discusión cos veciños, e á 

execución da obra. Aclara o Sr. Sisto que nesta fase a intervención política cíñese á 

presentación e discusión do proxecto cos veciños. 

- Fase 5, referida á avaliación da obra e determinación das deficiencias observadas 

inicialmente, referidas á nivelación do aglomerado que dou lugar a encharcamentos, 

escaleiras pouco seguras, e adoquinado da praza de arriba que estéticamente está moi 

bonito porén na práctica é incomodísimo. Explica o Sr. Sisto que en relación ás 

deficiencias iniciais hai que ter en conta que, tratándose da nivelación do aglomerado, 

é un defecto de execución, que polo que se refire ás escaleiras pouco seguras, é un 

defecto de deseño, resultando preciso construir unha varanda, e tratándose do 

adoquinado do aparcadoiro é igualmente un defecto de deseño que require un 

asfaltado posterior, polo que pouco se puido facer, máis alá de aprender da experiencia 

de cara ao futuro. Explica o Sr. Sisto que a partir de aí existiron unhas deficiencias a 

maiores, tales como o afundimento dun tramo de aproximadamente un metro de ancho 

que vai ao longo da rúa. Explica que a estes efectos o arquitecto municipal mantivo 

contactos coa empresa para arranxalo, e a empresa recoñece que a contrata non o 

fixera ben e que existen encharcamentos, comprometéndose a arranxalos. Despois a 

empresa entrou en vía concursal, non existindo unha negativa a subsanar a deficiencia, 

porén non se concretou, retomándose, cando a empresa sae da vía concursal, as 

negociacións con ela para a subsanación. Explica o Sr. Sisto que na negociación 

existen unha serie de condicionamentos, tales como o informe favorable da dirección 

facultativa de 4 de xullo de 2012, no que se di que as obras foron exectudas conforme 

ao proxecto aprobado e que nesa data, tendo transcorrido o prazo de garantía 

ordinario, as obras atópanse en correcto estado. A estes efectos a empresa di que os 
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afundimentos non se deben a unha mala execución súa senón a un fallo estrutural da 

rúa. Explica o Sr. Sisto que se trata dun defecto que, ata o de agora, nunca se 

presentara e aclara que a empresa advirte que o 28 de maio é a data límite da que 

dispoñen para a presentación de recurso contencioso pola non devolución do aval. 

Explica que tendo en conta iso se aceleran as negociacións, e se teñen en conta as 

opinións dos asesores xurídicos, en canto ás dificultades para que o concello gañe en 

vía xudicial se a empresa interpón un recurso. Sinala o Sr. Sisto que se chegou a un 

acordo coa empresa sobre os afundimentos e o aglomerado e así se fixo, 

reclamándose pola empresa unha pronta devolución do aval, como tamén se fixo. 

Salienta o Sr. Sisto que en canto á información pedida expresamente na solicitude de 

comparecencia está referida a aspectos técnicos e de proxecto. Explica que, 

tratándose do tipo de explanada considerada no proxecto, é firme flexible para calzada 

de tráfico medio T2 sobre explanada existente previo fresado, formado por base de 

grava e bacheado e pavimento de 12 cm (6+6) de aglomerados asfáltico en quente. 

Sinala o Sr. Sisto que ao non existir afundimentos previos, non se considerou necesario 

actuar sobre a base do aglomerado, máis que para bacheado e nivelación, 

producíndose un agretamento e afundimento parcial do aglomerado posterior ao 20 de 

abril de 2011. En canto á execución e comprobacións, sinala o Sr. Sisto que se fixo 

conforme ao proxecto, con mala execución do aglomerado, engadindo que o concello 

directamente non controla isto, porque quen asume a responsabilidade é a dirección 

facultativa, que neste caso fora externalizada. Explica o Sr. Sisto que, tratándose da 

situación actual da empresa constructora, saben que a empresa saiu da vía concursal e 

que, tratándose do aval, o mesmo é, de acordo do artigo 95 do Texto Refundido da Lei 

de contratos do sector público, do 5% do importe de adxudicación, sen IVE, podendo 

incluso ser menor, aval que, tras a reparación, foi devolto na Xunta de Goberno Local 

de 4 de marzo. Salienta o Sr. Sisto que, exposto isto, vai a abordar as cuestións máis 

xeralizadas plantexadas na solicitude de comparecencia en relación á urbanización Os 

Tilos. Di que convén clarificar que existiron actuacións dende agosto de 2007, e así 

levouse a cabo a construción da casa común dos Tilos, por importe de 455.000 €, a 

reurbanización da rúa Castiñeiro, o aglomerado da rúa Ameneiro, a renovación total do 

parque infantil adpatándoo á normativa europea, sendo o primeiro realizado no 

concello, etc. Entre os anos 2009 e 2011 tamén se realizaron intervencións, coas 

subvencións da Deputación, e así coa de promoción económica do 2009 e 2011 
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leváronse a cabo, respectivamente, a urbanización das beirarrúas do colexio e 

aparcadoiro, por importe de 39.081,98 €, e a urbanización da praza traseira do centro 

comercial por importe de 39.372 €. Igualmente se ampliou a solaina da piscina, cun 

importe aproximado de 9.000 €, se repararon e renovaron as beirarrúas, traballando 

para iso seis meses cunha cuadrilla de catro anos, no ano 2009, e dous meses máis no 

ano 2011. Explica o Sr. Sisto que tamén se levou a cabo a accesibilidade de peóns no 

entorno da escola infantil e club San Francisco, por importe de 52.073, 26€, o asfaltado 

da pista de acceso por abaixo ao colexio e a creación de zona de aparcamento, para 

pais e para a casa común, o pintado de varandas e reparación de pistas deportivas e o 

pintado e a ampliación da marquesina xunto ao clube. Explica o Sr. Sisto que 

simplemente o aglomerado de toda a extensión dos Tilos andaría próximo aos 600.000 

€, tratándose dun investimento que o concello non pode afrontar, intentándose que a 

Consellería fora sensible co tema, pero non foi posible. Salienta o Sr. Sisto que, de 

cara a actuacións futuras, hai que ter en conta que a capacidade de investimento é 

limitada, concretándose no POS, subvención de promoción económica, máis pequenos 

investimentos con fondos propios. Remata o Sr. Sisto lembrando que os plans 

provinciais se pactan coa oposición, polo que se todos consideran necesario actuar nos 

Tilos, o decidiran conxuntamente, engadindo que é certo que ata o de agora ningún 

grupo propuxo destinar cartos do POS a actuacións nos Tilos, co que, aínda que teña 

necesidades, os grupos non debían considerar que era tan apremiantes. 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, di 

que parece que o Sr. Sisto pasaba por aquí e que a culpa do afundimento é dos 

servizos técnicos externos que dixeron que todo estaba ben, engadindo que nunca 

existiu un fallo estrutural e que de pronto xurde. Di a Sra. Lemus que non se foi contra 

o director de obra, aínda que o Sr. Pallas o dixo moitas veces, e se dicía que había 

dúbidas, e que se estaba estudando. Pasou o tempo e o 4 de marzo se fai a obra e o 

mesmo día hai unha Xunta de Goberno, se di que a obra está perfecta e se devolve o 

aval. Di a Sra. Lemus que entende que a decisión de actuar foi da Xunta de Goberno, 

por medio do FEIL, sen oposición, engadindo que cando se decide que se fai unha 

reforma integral e non estrutural é unha responsabilidade política, cando se fala cos 

veciños, existe unha responsabilidade política, ao igual que cando se estudan as 

deficiencias, e cando en marzo se di que en dous días comenzan as obras. Refírese a 
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Sra. Lemus aos tres fallos mencionados polo Sr. Sisto consistentes na nivelación do 

aglomerado, nas escaleiras e no adoquinado, e sinala que implican un novo gasto, que 

sumado aos 470.000€, se vai a cerca de 600.000 €, e porén non había 900.000 €, pese 

a que por medio do FEIL se percibiron preto de 9 millóns de euros.  

 

Sendo as vinte horas e trinta minutos, sae do Salón de Plenos o concelleiro D. Xosé 

Ignacio Iglesias Villar, que se incorpora pasados dous minutos. 

 

Salienta a Sra. Lemus que se leva dous anos mareando a perdiz e que os servizos 

técnicos do concello exercen as súas funcións baixo órdenes políticas, engadindo que 

agradecería que aclarara o Sr. Sisto a que acordo chegou co empresario. Pregunta a 

Sra. Lemus quen determina o fallo estrutural e qué informes avalan a solución. A Sra. 

Lemus explica que, en canto ao resto, o alcalde falando dos Tilos dixo que precisaba 

dunha reforma integral, polo que agora non se pode dicir que decida a oposición. 

Remata a Sra. Lemus sinalando que o equipo de goberno, goberna, e que pola tanto 

teñen que asumir as súas responsabilidades, engadindo que non ten claro de onde 

xurden os fallos e que lle gostaría que llo aclararan, así como que se comence por 

parte do equipo de goberno a asumir responsabilidades. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que hai que ter en conta que se acaba 

de aprobar o DTC 94, e que unha parte foi para Fenosa, engandindo que, tratándose 

da rúa Castiñeiro, levan falando dela Pleno tras Pleno. Salienta que o BNG en vez de 

falar de cuestións que poden supoñer, o que traen son preguntas de veciños/as dos 

Tilos que, sinala o Sr. Fernández, vai a formular: 

 

1.- Refírese o Sr. Fernández ao tema das direccións, engadindo que podía ser unha 

única dirección como a rúa Loureiro. 

2.- Refírese o Sr. Fernández á promoción do centro comercial. 

3.- Di o Sr. Fernández que na rúa Carballo os contedores estorban. 

4.- Necesidade de arranxo de beirarrúas na rúa Loureiro. Explica que existen baldosas 

levantadas nas beirarrúas especialmente na que está detrás do centro comercial. 

5.- Sinala o Sr. Fernández que tamén hai xente que se interesa polo tema do 

transporte. 
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6.- Se pide tamén unha campaña de sensibilización de reciclaxe e recollida de lixo. 

7.- Tratándose do parque de servizos biosaudables a xente pide que se arranxen as 

máquinas. 

8.- En canto á obra da rúa Castiñeiro, a xente pide que se pinten as sinais horizontais. 

9.- Tamén é un tema recorrente o da velocidade dos vehículos.  

10.- Sinala o Sr. Fernández que tamén existen queixas na zona dos chales en relación 

coas estrada que baixa, pedíndose tamén a renovación das sinais nas rúas. 

11.- Refírese o Sr. Fernández ás inundacións, por exemplo na zona da casa común, e 

no seu entorno, onde tamén se forma unha lameira importante cando chove, e nas 

escaleiras que van á rúa Ameneiro. 

12.- Tratándose da baixada que vai para correos, cando chove formanse auténticas 

fervenzas e hai unha árbore cuxas ramas chegan ao medio da escaleira. 

13.- Sinala o Sr. Fernández que a xente igualmente solicita a mellora da limpeza. 

14.- No enlace da rúa Loureiro coa rúa Carballo, hai problemas de visibilidades ao facer 

o stop. 

15.- Hai unha persona que fala de que existen bancos da urbanización que foron 

roubados e habería que mirar de repoñelos. 

16.- Sinala o Sr. Fernández que ao facer aglomerado sobre aglomerados o que ocorre 

é que a estrada se quede casi a nivel da beirarrúa, preguntando tamén a xente porque 

non se quitou o de abaixo para poñer o de arriba. 

17.- Sinala o Sr. Fernández que os veciños tamén se interesan pola parte de atrás da 

casa común e polas baldosas entre o parque e o centro comercial. 

18.- As fontes e a beirarrúas teñen despefectos nas zonas dos chalets. 

19.- As beirarrúas son estreitas e con árbores. 

20.- Control de velocidade na rúa Carballo. 

21.- Di o Sr Fernández que tamén se formula a pregunta do millón, referida a como se 

solucionan os problemas da turbidez da auga. 

22.- Di o Sr. Fernández que a xente tamén se interesa polo paso de peóns onde o 

Gadis. 

23.- Na rúa Loureiro, a cantidade de papel fai que unha comporta lle quede aberta e 

resulta moi perigosa, porque queda a unha altura complicada. 

24.- Na rúa Ameneiro, entre os nºs 11 e 13, hai tres buratos que se agrandaron e se 

fixeron un, etc. 
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Remata o Sr. Fernández sinalando que en definitiva hai cuestións pedidas polos 

veciños/as, referidas á pavimentación das rúas e arranxo de baches, arranxo de 

beirarrúas, pintado de pasos de peóns, velocidade na rúa Castiñeiro e na rúa Carballo, 

contedores de lixo, tema das direccións na rúa Castiñeiro e na rúa Loureiro, iluminación 

na subida da rúa Loureiro ata a rúa Ameneiro, varandas preto da casa común e da 

piscina, etc. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, quen lle cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo, Sr. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di estar de acordo con todas as peticións do BNG. Pregúntalle ao 

Sr. Sisto se pasaba por aquí e di que parece que non existe responsabilidade politica, 

que se nomea a un director externo e se remata o problema. Pídelle ao Sr. Sisto que 

demostre que está por aí cando se fan ao obras, engadindo que fixeron tan ben a rúa 

que ata o camión da basura entra ao revés. Considera que existe unha reponsabilidade 

política, engadindo que nas actas consta a apoio do seu grupo para levar ao arquitecto 

aos tribunais. Sinala que o día 4 se devolveu o aval e agora os charcos están onde os 

contedores, opina que é unha chapuza e pregunta se existirá algunha 

responsabilidade. Considera o Sr. Vázquez Pallas que agora haberá que retocar a rúa 

Castiñeiro e que o Sr. Sisto di que agora, cando veña o POS, ademais haberá que 

facer alí obras. Pregunta o Sr. Vázquez Pallas se non existe persoal para vixiar as 

obras e pídelle ao Sr. Sisto que non lle diga que ninguén viu que os contenedores 

estaban postos do reves, engadindo que iso se pode arranxar. Remata o Sr. Vázquez 

Pallas sinalando que non vai a reiterar o que xa expuxeron o Sr. Fernández e a Sra. 

Lemus. 

 

O Sr. Sisto di que él non é arquitecto e que lle gostaría que lle explicaran se calquera 

dos intervintes foran concelleiro se ian a ser eles quen determinaran a quen lle 

corresponde redactar o proxecto e quen controla a obra. Salienta que facer a obra é 

unha decisión política, ao igual que decicir gastar 600.000 € e non 900.000 €. En canto 

a quen redacta o proxecto, sinala que se non o poden facer os servizos técnicos, o 

deciden eles, debendo polo tanto diferenciarse as responsabilidades políticas e as 

responsabilidades técnicas. Di o Sr. Sisto que as conversas cos veciños son 
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responsabilidade política e considera que o Sr. Vázquez Pallas parece que non 

entende que existía unha dirección facutativa, á que lle paga o concello, para que 

controlara a obra, porque este concelleiro do PP segue referíndose aos servizos 

técnicos. Explica o Sr. Sisto que por outro lado está a empresa, que executou a obra 

según o proxecto, cun ano de garantía, sendo a dirección facultativa da obra a que di 

que se executou ben. A empresa sinalaba que se a dirección facultativa dicía que a 

obra estaba ben exectutada, habería que devolver o aval. Explica o Sr. Sisto que os 

encharcamentos apareceron despois do 11 de abril e que o que se negociou coa 

empresa foi que correxira o que fixera mal. Di o Sr. Sisto que el pasou esta mañan 

chovendo a cántaros, e había un pequeno charco diante dos contedores, e tamén na 

rotonda do centro comercial, e no resto non salpica como antes. Salienta que esas 

foron as condicións de devolución do aval, que a empresa executara o que fixo mal. 

Considera o Sr. Sisto que está ben que a Sra. Lemus diga que os membros do equipo 

de goberno, gobernan. Refírese o Sr. Sisto á reposición e sinala que a mesma, con 6 

meses de traballo cunha cuadrilla de 4 homes, e 2 meses fai pouco, mediante o plan de 

cooperación, se leva a cabo continuadamente, porén se arranxa nun sitio e se levanta 

noutro. Salienta que a capacidade do concello é limitada e que no resto teñen 

responsabilidade todos. Tratándose da intervención do Sr. Fernández, di o Sr. Sisto 

que os/as veciños/as dos Tilos foron bastante sensatos, tratándose de cuestións que 

se está mirando de levar adiante, engadindo que, tratándose das direccións, é preciso 

un amplio consenso dos veciños/as. Salienta que o pintado dos pasos de cebra se fará 

proximamente, que a iluminación da casa común xa está en marcha, e que tratándose 

das demais cuestións se tomarán en consideración. En canto á intervención do Sr. 

Vázquez Pallas, e polo que se refire á posibilidade de levar aos tribunais á dirección 

facultativa, pregunta o Sr. Sisto que gaña o concello, engadindo que lle parece máis 

importante concentrar esforzos en chegar a un acordo coa empresa e solventar os 

problemas que ir contra alguen que contratou o concello. Remata o Sr. Sisto sinalando 

que el é terriblemente crítico coa dirección facultativa, e se todos están de acordo se lle 

pode levar aos tribunais, aínda que iso é diferente ao da empresa. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, 

di que non ten claro o que lle respostou o Sr. Sisto. Salienta que xa preguntou por dúas 

veces quen determinou que se trataba dun fallo estrutural. Sinala que o Sr. Sisto falou 
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do director de obra e de levalo aos tribunais, engadindo que iso xa se falou moitas 

veces e  se entendía que era imprescindible, porque sería a única forma de abordar o 

tema e demostrar ante a empresa que o director de obra non fixo o seu traballo. Di a 

Sra. Lemus que ela segue sen saber de onde ven o fallo. Entende que o acordo coa 

empresa foi un apaño, engadindo que ela agradecería que a empresa leve ao concello 

aos tribunais, porque nin se levou ao director de obra aos tribunais nin se fixo 

incautación do aval. Salienta a Sra. Lemus que xa solicitou os informes técnicos, e que 

espera que o concello atope o fallo estrutural, porque non pode ser que con cinco obras 

municipais aínda se esté falando de que non sabemos se esa obra vai a ser a última 

que se vai a facer ou non nesa rúa. Remata a Sra. Lemus sinalando que agradece a 

comparecencia do Sr. Sisto para non contarlle algo que non soubera antes.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen pregunta que vai a pasar. Di que, á 

vista de algunhas insinuacións, parece ao final teñen que comparecer os demais para 

dicir o que non se fixo. Di o Sr. Fernández que dende o BNG se congratulan de que se 

teñan moi en conta as preguntas, queixas e suxestións que lle foron transmitidas polos 

veciños/as. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, e di que o que había que facer era 

demandar ao director de obra e non á empresa, tal e como estará recollido na acta, e 

nese caso o equipo de goberno tería o apoio do grupo municipal do PP. Sinala o Sr. 

Vázquez Pallas que, aínda que se contratara a alguén, se fora alguén do concello a ver 

a obra se daría conta de que os contedores estaban mal postos, porque o camión entra 

ao revés. Reitera o Sr. Vázquez Pallas o apoio do PP para levar aos tribunais ao 

director de obra. 

 

O Sr. Sisto di que de todo esto o que hai que dicir é que hai unha rúa cunhas beirarrúas 

máis anchas, que se reparou o defecto que correspondía facer á empresa, e que cabe 

esperar que o aglomerado resista. Di o Sr. Sisto que se nun proxecto non se toca a 

parte estrutural, non se poden pedir responsabilidades á empresa sobre deficiencias 

que non son do aglomerado. Reitera que a decisión de si se encarga o proxecto a un 

arquitecto ou a un enxeñeiro non é política, senón técnica. Considera que o que se 

conseguiu é unha rúa pola que se pode andar, que non salpica, na que se solventaron 
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en boa medida as deficiencias de aparcamento coa reurbanización posterior da plaza 

do centro comercial, e na que as dificultades da parte frontal, por defectos no proxecto, 

tamén se solucionaron. Remata o Sr. Sisto sinalando que, en conxunto, e despois de 

moitas preocupacións e de moitos traballos, esa parte dos Tilos quedou bastante ben 

correxida, quedando máis útil, máis cómoda e máis segura. 

 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DA 
ORDENANZA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DO SERVIZO DAS 
ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS. 

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 da conta da proposta da alcaldía de 08/03/2013, ditaminada 

favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de 

21/03/2013, coas correccións acordadas na citada Comisión. 

 
“PROPOSTA DE ALCALDÍA 

 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo, 
 
Considerando que o  Concello de Teo ven prestando o servizo de escolas infantís e 
que conta cunha Ordenanza Fiscal reguladora da taxa polo  servizo das escolas 
infantís municipais, vixente dende 2004, que regula os ingresos procedentes da 
utilización das  escolas de Ramallosa, Calo e Os Tilos. 
 
Considerando que resulta necesario regular axeitadamente este recurso, baixo a figura 
do prezo público e que dende o ano 2004 non se procedeu á actualización dos 
importes dos prezos, que ademais deberían referenciarse ao IPREM e non ao SMI. 
 
Vista a memoria xustificativa do Concelleiro de Igualdade, Benestar e Participación 
Veciñal de data 06/03/2013. 
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 08/03/2013. 
 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas, 
Facenda e Asuntos Económicos, a adopción do seguinte ACORDO: 
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Primeiro.-Aprobar inicialmente a Ordenanza do Prezo Público pola utlización do 
servizo das escolas infantís municipais, que leva implícita a derogación automática da 
Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizo de escolas infantís vixente ata agora. 
 
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 DO 
SERVIZO DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 

Artigo 1º. Fundamento e natureza 

En virtude do artigo 41 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o 
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Teo impón o 
prezo público por servizo de escolas infantís municipais. O citado prezo é un recurso 
público de titularidade municipal e  se regulará pola presente Ordenanza Reguladora, polo 
citado RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, 
Regulamento Xeral de Recadación, e demais normas concordantes. 

Artigo 2º.-Servizos que grava o prezo público 

O prezo público que regula a presente Ordenanza esíxese pola utilización do servizo das 
escolas infantís municipais do Concello de Teo, e por cada unha das prestacións que se 
contemplan no artigo 5. 

Artigo 3º.– Obrigados ao pagamemto 

Están obrigados ao pagamento das cantidades que se establecen como prezo as/os 
nais/pais  dos nenos e das nenas en situación de alta nos centros sinalados no artigo 
anterior, no seu defecto, os/as familiares ou titores/as legais a quen corresponda o 
exercicio da patria potestade. 

Artigo 4º. – Criterios e variables para a determinación do prezo a pagar 

Para a determinación do importe mensual do prezo público mensual que recolle o artígo 5, 
teranse en conta os seguintes criterios e variables:  

1.- A renda per cápita mensual da unidade familiar, que se computará segundo as 
seguintes regras: 

a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cónxuxes non separados legalmente 
e: 
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1. Os/as fillos/as menores, con excepción dos que, con consentimento dos/as 
pais/nais, vivan independentes destes/as. 

2. Os/as fillos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria 
potestade prorrogada ou rehabilitada.  

3. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de 
discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. 

b) A renda serán os ingresos totais da unidade familiar do exercicio anterior a aquel en que 
dea comezo o curso escolar no que se pretenda que produza efectos. Se calculará como a 
suma das rendas de cada membro da unidade, e para elo se terán en conta a base 
impoñible xeral e a base impoñible de aforro da declaración do IRPF correspondente. 

Polo tanto, os ingresos totais anuais se acreditarán mediante a presentación das copias 
certificadas pola Administración tributaria das declaracións do IRPF ou a certificación de 
ingresos das persoas que non presentasen as declaracións do IRPF. 

c) A renda per cápita anual calculase dividindo os ingresos totais polo número de membros 
computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 
0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar. Entenderase por familia 
monoparental a unidade familiar a que se refire a letra a) cando formase parte dela un 
único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa con que manteña unha 
relación análoga á conxugal e sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa 
economicamente ao seu sustento. 

d) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior por 12. 

Artigo 5º.-Importe do prezo público 

As tarifas do prezo público para cada prestación e segundo os niveis de renda, son os que 
se expoñen de seguido: 

1.  atención educativa. 

-O prezo pola atención educativa en xornada completa nas escolas infantís 0-3 
dependentes do concello de Teo  fíxase en 160 € mensuais. 

-Segundo a renda per cápita mensual da unidade familiar, sobre este prezo aplicaranse as 
reducións que se especifican  no seguinte cadro: 

RENDA PER CÁPITA 
MENSUAL DA UNIDADE 

FAMILIAR 

Límite inferior Límite 
superior 

Xornada 
completa. 

Inferiores ao 30% IPREM              -   €       159,75 €             -   €  
Entre o 30% e inferiores ao 50% 
IPREM 

      159,75 €       266,25 €             -   €  
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Entre o 50% e inferiores ao 75% 
IPREM 

      266,25 €       399,38 €         33,00 €  

Entre o 75% e inferiores ao 
100% IPREM 

      399,38 €       532,51 €         66,00 €  

Entre o 100% e inferiores ao 125 
IPREM 

      532,51 €       665,64 €      85,00 €  

Entre o 125% e inferiores ao 
150% IPREM 

      665,64 €       798,77 €       105,00 €  

Entre o 150% e 200% IPREM       798,77 €   1.065,02 €       139,00 €  

Superiores ao 200% IPREM    1.065,02 €         160,00 €  

Cando o alumno ou alumna teña solicitada e concedida unha praza en réxime de media 
xornada, o prezo da atención educativa reducirase no cincuenta por cento do prezo que lle 
corresponda aboar de acordo coa renda per cápita da unidade familiar. 

2.  servizos complementarios. 

1.- Servizo de comedor. 

O servizo de comedor consta de tres  servizos, o Almorzo, Xantar e Merenda.  O prezo de 
cada un deles  sera segundo o contido do cadro seguinte: 

RENDA PER CÁPITA 
MENSUAL DA UNIDADE 

FAMILIAR 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Almorzo 
ou 

merenda 

Xantar 

Inferiores ao 50% IPREM              -   €  266,25 €         -   €            -   € 
Entre o 50% e inferiores ao 75% 
IPREM 

      266.25 €    399.38 €     5 €       10 € 

Entre o 75% e inferiores ao 
100% IPREM 

   399.38 €    532,51 €      10  €          20 € 

Entre o 100% e inferiores ao 
125% IPREM  

      532,51 €   665.63 €      15 €       30 € 

Superiores  ao 125% IPREM       665.63 €      20 €         40 € 

No caso de nenos/as que non utilicen habitualmente o servizo de comedor e que 
excepcionalmente e por motivos xustificados desexen utilizalo algún día solto, o prezo será 
de  3 € polo xantar, e 2 € polo almorzo e merenda. 

O prezo de comedor por días soltos non estará suxeito a ningunha redución. 

2.- Horario ampliado.  

Con carácter excepcional os/as usuarios/as poderán ampliar a súa xornada de atención 
educativa mediante a solicitude de horas extraordinarias, sempre que acrediten a súa 
necesidade. 



 

 - 19 -

O prezo mensual de cada hora en que se incremente o horario da atención educativa 
adxudicado ao usuario ou usuaria será de 20 €. 

As horas complementarias tera unha contribución de 4 €. As familias cunha renda 
percapita inferior ao 75% € IPREN  teran unha reducción do 50 %. 

O prezo da hora extraordinaria non estará suxeito a ningunha redución. 

3. Descontos sobre os prezos iniciais.  

1.- Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar o 
disposto no punto anterior, aplicaranse os seguintes descontos que non son acumulables 
entre si: 

a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas(categoría especial ou especial), 
desconto dun 20%. 

b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20%. 

c) Cando asistan ao mesmo centro varios irmáns, o segundo irmán e sucesivos terán 
un desconto dun 20%. 

Entenderase por familia numerosa aquela que reúna as condicións que determina a 
Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas; esta situación 
deberá acreditarse mediante a presentación do correspondente título de  familia numerosa. 

Para a aplicación dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no 
momento de presentación da solicitude de praza na escola infantil 0-3, que deberán ser 
previamente xustificadas documentalmente de non coincidir coas circunstancias na data 
dada declaración do IRPF. 

2.- Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fóra de prazo, traslado de residencia, 
etc.), o/a neno/a ingrese no centro con posterioridade ao día 15 do mes, a cota que 
corresponda pagar polo dito mes terá un desconto do 50%. 

Artigo 6º.- Suspensión temporal do pagamento. 

A inasistencia da/do usuaria/o durante un período determinado, mentres non se formalice a 
baixa correspondente, non supón redución ningunha, nin exención do pagamento do prezo 
establecido cos seguintes excepcións: 

1.- Os suxeitos obrigados a que fai referencia o artigo 3 non terán a obriga de aboar o 
prezo correspondente á atención educativa e ao servizo de comedor durante os seguintes 
períodos: 

a) O mes de vacacións anual da/o nena/o. Cando se fraccione o mes de vacacións en 
períodos de unha semana (non admitiran períodos inferiores), este desconto farase no 
mes no que faga o último período de descanso. 
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b) Cando por calquera motivo distinto ao período de vacacións anuais o centro 
permaneza pechado por un período superior a quince días naturais. 

En ambos os dous casos a suspensión realizarase de oficio. 

2.- Os suxeitos obrigados a que fai referencia o artigo 3 non terán a obriga de aboar o 
prezo  cando, por causa debidamente xustificada, a nena ou neno deixe de asistir 
temporalmente ao centro. Neste caso, a suspensión da cota terá lugar desde o primeiro día 
do segundo mes natural seguinte á data de inasistencia ao centro, e durará ata o día 
primeiro do mes natural en que teña lugar a reincorporación ao centro.  

Non obstante, se a reincorporación se produce con posterioridade ao día 15 do mes, a cota 
correspondente ao dito mes reducirase nun 50%. 

A solicitude de suspensión da cota correspondente a este servizo, xunto coa acreditación 
documental da circunstancia que a motiva, deberá presentarse no rexistro do concello, que 
resolverá sobre a procedencia da exención. 

3.- Nos supostos de solicitudes formuladas fóra de prazo por circunstancias sobrevidas 
debidamente xustificadas, o aboamento do prezo será dende o mes en que se lle concede 
a praza. 
Nestes casos o pagamento correspondente ao mes de reincorporación ou incorporación 
realizarase no prazo dos dez días naturais seguintes á data de reincorporación. 
 
 
Artigo 7º.-Revisión dos prezos. 
A) VARIACIÓN INTERANUAL DO IPC 
Os prezos públicos establecidos no artigo 3 actualizaranse cada curso escolar en función 
da  variación interanual  experimentada polo IPC para a Comunidade Autónoma de Galicia, 
para o cal se modificará o cadro de prezos desta ordenanza. 
B) ALTERACIÓN DAS VARIABLES DE CÁLCULO DO IMPORTE 
O importe a pagar polos usuarios do servizo poderá modificarse ao longo do curso cando 
varíen as súas circunstancias familiares ou económicas, xa que éstas inflúen sobre o 
cálculo do prezo final e os descontos aplicables. 
As variacións de mais do 25 % das rendas do traballo ou de actividades económicas ou 
empresariais da unidade familiar, poderán dar lugar a un novo cálculo da cota, cando estas 
se manteñan como mínimo por un período de tres meses consecutivos, e xustificarse por 
medio da declaración do IRPF, certificación de desemprego ou calquer outro documento 
que acredite sufiencientemente esta circunstancia. 

Aos efectos anteriores, todas/os obrigadas/os ao pagamento deberán comunicar calquera 
variación que se produza ao respecto, e concretamente, deberán achegar antes do día 1 
de xullo de cada ano a  declaración do IRPF ou certificado negativo do ano 
inmediatamente anterior. De non dispoñer no prazo indicado deste documento, por 
imposibilidade de conseguilo da administración tributaria, a presentación farase no máis 
breve espazo de tempo e sempre antes do día 31 de agosto do ano 2012. Sendo en 
calquera caso imprescindible para a incorporación efectiva ao centro no mes de setembro. 
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Artigo 8º.-Réxime de pagamento e xestión 

1.- O pagamento das cotas, sen prexuízo do establecido no artigo 6 desta Ordenanza, 
realizarase mensualmente nos dez primeiros días naturais do mes a que correspondan. 
Nos casos en que o ingreso no centro se produza con posterioridade ao día primeiro do 
mes, a cota correspondente ao dito mes ingresarase nos dez días naturais seguintes á 
data de ingreso. 

2.- No caso de utilizar o servizo de comedor por días soltos, realizarase o pagamento deste 
servizo xunto coa cota do mes seguinte.  

3.- Salvo o disposto no artigo 6 desta ordenanza, a falta de asistencia da nena ou do neno 
ao centro non supón redución nin exención da cota mentres non se formalice a baixa 
correspondente. 

4.- A falta de pagamento de dúas mensualidades consecutivas ou tres alternas, sen 
prexuízo da súa exixencia polo procedemento administrativo de constrinximento, orixinará 
a perda do dereito á praza. 

5.- Todas/os usuarias/os aboarán 11 mensualidades por curso, salvo as seguintes 
excepcións: 

- Aboarán 10 mensualidades cando tendo que fixarse un mes de peche do centro 
por motivos debidamente xustificados, este non coincida co mes de vacacións 
anuais das/dos proxenitoras/es ou responsables legais. 
-Aboarán 12 mensualidades no caso de que a asistencia ao centro inclúa 
excepcionalmente os 12 meses do ano. 

6.-O prezo público e se ingresará nunha conta a nome da empresa xestora do servizo, que  
deberá presentar mensualmente a conta recadatoria no rexistro de entrada municipal para 
o seu control e contabilización por parte dos servizos económicos municipais. 
 
Disposición Derogatoria 

A partires da entrada en vigor da presente Ordenanza, queda automáticamente derogada a 
Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizo de escolas infantís municipais vixente 
dende 01/03/2004. 

Disposición Derradeira  

A presente Ordenanza Reguladora entrará en vigor a partires do día 01/09/2013 e manterá 
a súa vixencia indefinidamente en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente. 
 
 
O Sr. Iglesias explica que a proposta foi ditaminada favorablemente polo Consello 

Escolar das Escolas Infantís Municipais de Teo, na reunión do 12 de marzo, de forma 

unánime polos pais, nais, persoal docente e técnico. Explica o Sr. Iglesias que a actual 

ordenanza posibilitaba a actualización automática, como fixeron os concellos de 

Galicia, para adecuala ao Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, porén dende o equipo de 

goberno pensaron que era mellor adaptar a ordenanza á realidade do concello, 



 

 - 22 -

existindo tamén un cambio técnico, ao recollerse, non como taxa, senón como prezo 

público, seguindo as indicacións do departamento de intervención, e eliminándose o 

sistema de matrícula, de 6 €, e modificándose os horarios que pasan a ser de media 

xornada e xornada completa. Explica o Sr. Iglesias que basicamente se pasa dun custo 

máximo de 110€ a un custo máximo de160€, se amplian os tramos de renda, de xeito 

que o que se incrementa é o prezo que pagan as familias con tramos de renda máis 

altos, engadindo que o mesmo ocorre  no servizo de comedor, onde se pasa no tramo 

máximo de 33€ a 40€, no xantar, de 14€ a 20€, no almorzo, e de 20€ a 24€, na 

merenda. Salienta que tamén se actualiza o prezo mensual da hora incrementada, que 

serían 20€. Explica o Sr. Iglesias que se intenta establecer unha progresividade no 

sistema de xeito que paguen máis as rendas máis altas. Sinala que dos 576.000€ de 

custo aproximado que tiveron as escolas infantís no 2012 so se recaudaron coas taxas 

154.000€, o que supón un 27% dos ingresos, engadindo que coa nova cota 

incrementada se chegaría ao 37%, ainda que seguirá sendo un servizo altamente 

desequilibrado financeiramente. Remata o Sr. Iglesias sinalando que con esta 

ordenanza se fai tamén un cambio pedido dende as escolas infantís, consistente en 

deixar dous tipos de xornadas, xornada completa e media xornada, que serían de oito e 

catro horas, respectivamente, establecéndose os custos da medio xornada cunha 

media aritmética da xornada completa. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, di 

que ela vai a formular unha emenda polo temas dos comedores para incrementar os 

tramos máis altos, nos termos seguintes: 

 

1.- Substitución do artigo 5, punto 2. Servizos complementarios, 1.- Servizo de 
comedor. 
 
“O servizo de comedor consta de tres servizos, o Almorzo, Xantar e Merenda. O prezo 
de cada un deles será segundo o contido do cadro seguinte: 
 

RENDA PER 
CÁPITA 
MENSUAL DA 
UNIDADE 
FAMILIAR 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

ALMORZO 
OU 
MERENDA 

XANTAR 

INFERIORES 
30% IPREM 

0 159,75 0 0 
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ENTRE 30-
50% 

159,75 266,50 0 0 

ENTRE 50-
75% 

266,25 399,38 5 10 

ENTRE 75-
100% 

399,38 532,51 10 20 

ENTRE 100-
125% 

532,51 665,64 15 30 

ENTRE 125-
150% 

665,64 798,77 20 40 

ENTRE 150-
200% 

798,77 1.065,02 25 50 

MAIS DO 
200% 

1.065,02   30 60 

 
2.- Substitución do artigo 5, punto 3. Descontos sobre os prezos iniciais. 
 
“1.- Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar 
o disposto no punto anterior, aplicaranse os seguintes descontos que son 
acumulables entre si: (…)” 
 

A Sra. Lemus explica que ante a proposta das taxas o PSdeG-PSOE tiña dúas opcións, 

plantexar un non polo non, por entender que eran pouco progresivas, porque as que 

veñen da Xunta son pouco progresivas e cargan as tintas sobre a clase media, e nese 

caso serían aprobados co voto a favor do equipo de goberno, ou ben intentar facer 

unha proposta negociada entre todos, que sería máis progresiva, optándose por esto 

último, respostando unicamente á proposta do PSOE o Sr. Iglesias. Salienta que con 

esta proposta preténdese que pague máis o que máis ten, conseguíndose que nos 

tramos máis baixos se minore a taxa. A Sra. Lemus di que agradecería que en temas 

relacionados con taxas, prezos públicos, etc, é dicir coa financiación do concello, se 

intentará facer de forma progresiva e minimamente xusta de xeito que os incrementos 

se fagan nas rendas máis altas, intentanto equilibrar as rendas máis baixas. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que non aceptan a modificación da 

ordenanza porque supón un incremento do prezo que repercutirá nas familias que hoxe 

xa teñen dificultades como consecuencia da crise. Di o Sr. Fernández que se pasa de 

110€ a 160€, o que supón un 45%, porén o problema ven cando se cambia o índice 

diferencial e se pon o IPREM, xa que un fogar con 800€ de renda total, a día de hoxe 
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non pagaba e a partir de agora pagara 33€ mensuais. Di o Sr. Fernández que no 

informe do concelleiro se fala de que un 12,4% van a estar exentos de pago, non o 30 

% como se veu nalgunha resposta á posición do BNG. Sinala que indo a un renda 

media de 1.200 €, pagaba 49,5€ e pasa a 86€, cun incremento do 73%. Considera o 

Sr. Fernández que o concello de Teo non tiña porque incrementar estes prezos, e non 

se pode vincular á perda da subvención da Xunta, porque o concelleiro xa dixo na 

Comisión informativa que quizáis este ano non habería subvención da Xunta, polo que 

se perdería igual, e ese non pode ser o problema en Teo, a diferenza doutros concellos 

onde son escolas da Xunta. Remata o Sr. Fernández sinalando que esto implica un 

desmantelamento do público, engandindo que dende o BNG non ven ben a suba, 

porque consideran que se trata dun servizo público fundamental. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, quen lle cede a palabra á concelleira do seu 

grupo, D.ª Carmen Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán sinala que unha vez máis se incrementan as taxas para os veciños, 

engadindo que non están de acordo porque se fala de renda per cápita, e iso é unha 

falacia nun soldo de 1.800€. Di a Sr. Leborán que é certo que non se incrementan 

dende fai tempo, pero tamén é certo que dende o ano 2007 se puideron ir subindo 

pouco a pouco, aplicándolle o IPC ou outra fórmula. Remata a Sra. Leborán sinalando 

que se trata dunha suba inasumible, sobre todo en servizos que son tan necesarios. 

 

O Sr. alcalde di que, sendo respetuosos ca posición exposta polo PP, esa mesma 

posición a poderían defender no seu partido, porque se está a falar de escolas cun 

prezo fixado pola Xunta, que esta non actualizou, facéndose no 2012 unha adaptación 

de prezos que en Teo non se apoiou. Di o Sr. alcalde que entende a posición, pero que 

hai que botarlle peito, porque se trata dun prezo regulado polo PP no 2012, e o PP en 

Teo se posiciona en contra. Os custes das escolas infantís son de 576.000€ e o 

recadado son 154.000€, por tanto máis de 300.000 € van a fondos propios. Salienta 

que iso o paga outra xente, existindo un desequilbrio dun 30€ na financiación. Reitera o 

Sr. alcalde que a maiores do que se recauda, 320.000€ son de fondos de todos, 

asumíndose unhas perdas maiores dun 70% cada ano, cando debería existir 

corresponsabilidade. Pregunta o Sr. alcalde en que concellos non se axustaron as 
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taxas no ano 2012, respostando que aínda que se posicionaran en contra da postura 

do Consorcio, se está cobrando en todos os concellos, incluíndo en concellos 

gobernados polo BNG que non están no Consorcio e nos que o servizo está 

externalizado. O Sr. alcalde pide un pouco de coherencia e salienta que se di que é a 

mesma suba que fixo o PP, cando non é así porque se fixeron aportacións que cargan 

moito máis nas rendas altas que nas rendas baixas. Sinala que é certo que hai que 

facer a adaptación para poden concorrer á subvención, e pregunta o Sr. alcalde se hai 

que asumir que xa se perde a subvención, engadindo que se está a falar de fondos 

públicos. Sinala o Sr. alcalde que a ordenanza é mellor que o que presentou o PP no 

ano 2012, ao ser máis progesiva, que a adaptación se aplicou en todos os concellos do 

pais, e que non se pode poñer en risco a subvención, polo que hai motivos máis que 

suficientes para que polo menos se axusten os posicionamentos, sendo preciso un 

pouco de coherencia. Remata o Sr. alcalde explicando que, ainda que gobernaran, 

dende o 2007 non se puido facer a adaptación porque é a Xunta quen marca o prezo, 

polo que esa actualización non se podía facer unilateralmente. 

 

O Sr. Iglesia di que se nos cómputos se collen as marxes que interesan, saen marxes 

moi determinados, xa que se se calcula as rendas familiares de 1.050€ pasan de pagar 

33,16€ a 33,10€, engadindo que se tivo que cambiar o indicador existente, o SMI, polo 

IPREM, porque este é o que se utiliza actualmente. Sinala que se intenta facer 

equilibrado e progresivo, porque tampouco é xusto que a unha renda familiar de 3000€ 

se lle estea subvencionando e se quiten cartos doutras partidas. Salienta que hai que 

entender que se costa 250€ e se cobra 160€ o resto dos cartos saen do fondo xeral, 

engadindo que é inxusto utilizar impostos da xente en paro para pagar un servizo ás 

rendas máis altas. Salienta o Sr. Iglesias que non se trata dun servizo básico senón 

dun servizo de conciliación, e como tal está pensado para conciliar a vida laboral e 

familiar. Sinala que efectivamente se equivocou porque dixo 30%, cando quiso dicir que 

eran 30 nenos os que neste momento teñen a escola infantil gratuita, e para o ano 

serán 27, é dicir coa mesma renda deste ano, van a ser máis. Remata o Sr. Iglesias 

salientando que ata o 2012, tal e como expuso o Sr. alcalde, a suba non era posible. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, di 

que por primeira vez vaille dar a razón ao Sr. alcalde e pide un pouco de coherencia. 
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Dirixíndose aos concelleiros do BNG sinala que dende o ano 2007 se incrementou o 

imposto de vehículos, o lixo, os servizos educativos, auga, alcantarillado e depuración, 

servizos de conciliación, etc, e o resto da oposición non podía dicir nada porque había 

maioría absoluta, engadindo que agora que poden meter cuña, polo menos que o 

fagan, porque o non polo non non serve de nada. En canto ao PP, a Sra. Lemus sinala 

que xa non pode dicir nada porque é totalmente incoherente, xa que terán que 

coordinarse cos compañeirros do parlamento, xa que uns din que si e outros din que 

non. Salienta que se ela dera contra todo as taxas se aprobarían tal cual as plantexaba 

a Xunta, que eran totalmente inxustas e non tiñan ningùn tipo de progresividade, e 

chegando a acordos polo menos se consigue que sexan máis progresivas. Di a Sra. 

Lemus que hai que leer as propostas que se fan para non falar dunha cousa que se 

deixou de falar fai un mes, porque se fan os cálculos en base ao da Xunta cando xa 

non ten nada que ver co que existe en Teo actualmente. Salienta que unha familia, con 

tres membros e 480€, paga actualmente 0€ e vai a pagar 0€, unha familia, con 800€, 

pagaba 0€ e pagará 0€, unha familia con 1.200€, pagaba 49,5€, e se lles baixa a 43€, 

unha familia con 1.600€, pagaba 82,5€ e se lle baixa a 80€, e unha familia con 2.000€, 

pagaba 115,50€ e se lle baixa a 115€, engadindo que a suba comeza a partir dos 2.300 

€. Remata a Sra. Lemus dicindo que cando estaban no goberno sí que valía subir 

calquera taxa de calquera forma, polo que agora dende a oposición haberá que intentar 

chegar a acordos. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que lle falen de coherencia a Sra. 

Lemus e o Sr. Noriega e como para dicir “apaga e vámonos”, porque “vamos de 

alternativos e deixamos todo na porta”. O Sr. Fernández considera que o servizo das 

escolas infantís é importante e prioritario fronte a outras cuestións, engadindo que se 

Teo non está no Consorcio a culpa é do PSOE, polo que a Sra. Lemus non lle pode 

falar de coherencia. Lembra o Sr. Fernández que cando acabaron as Comisións o Sr. 

Iglesias dixo claramente que este ano probablemente non haxa subvención, se suban 

ou non os prezos. Sinala que os cálculos os fixo sobre a proposta definitiva e opina que 

non se pode ir ao populismo e deixar caer cousas como o de que o “fondo dos 

parados” para pagar as escolas infantís, como fixo o Sr. Iglesias. Remata o Sr. 

Fernández sinalando que o Sr. alcalde pertence a unha organización que di cousas no 
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Parlamento e despois aquí faise o contrario, engadindo que o BNG non apoia esta 

suba, que non actualización, de prezos públicos das escolas infantís. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que a proposta do Sr. Fernández lle 

parece boa, e así os que teñan posibilidades económicas para pagar as escolas 

infantís que as paguen, e se teñen que contribuir se contribúe cos que non teñen 

posibilidades económicas. Dirixíndolle á Sra. Lemus dille que xa saben que ela é 

estupenda da morte e é a primeira, pero que esta concelleira non debe esquecer que, 

ao igual que aos demais, está na oposición. 

 

O Sr. alcalde sinala que o que se propón é unha progresividade na adaptación do 

prezo, que é diferente da Xunta, propoñendose, en rendas superiores a 3000 €, que se 

pase de 110 a 160€, polo que o que se propón e que pague a xente que ten medios e 

non os que non os teñen, polo que se están de acordo non se entende, porque o 

contrario sería que a xente que cobre 3000€ pague 110€, e iso é difícil de defender. 

Remata o Sr. alcalde reiterando que quen impulsa o axuste de prezos na Xunta é o PP, 

que o cumpren a totalidade dos concellos do país, e que en Teo se vota en contra. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que eles miran polos intereses dos veciños/as. 

 

O Sr. alcalde pídelle ao PP que fagan presión con esa posición e quizais así o goberno 

da Xunta comeza a pensar como os concelleiros do PP de Teo e mira polos intereses 

dos veciños. Dirixíndose ao Sr. Fernández, o Sr. alcalde dille que vai a ser máis 

elegante que el e non vai a entrar en cuestións persoais con el, porque fala de 

cuestións políticas. Salienta que lle fixo unha pregunta concreta, sobre que gobernos 

do BNG non están aplicando a suba, e que o concelleiro do BNG non lle respostou, 

porque non pode, porque todos as subiron. Opina que resulta moi fácil opoñerse e que 

no resto do país, por acción ou por omisión, se cobren as subas, engadindo que 

ademais en Teo se fixeron aportacións, se recolleron, igual que se recollerían se as 

fixera o BNG, e se mellorou o texto. Remata o Sr. alcalde sinalando que os servizos de 

conciliación non teñen que ser rentables, pero que se fala de máis de 170.000€ de 

perdas que hai que cubrir, sendo de xustiza utilizar as rendas máis altas, porque iso 

tamén é aplicar políticas de xustiza social. 
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O Sr. alcalde aclara que se vai a proceder a someter a votación a proposta emendada 

polo PSdeG-PSOE. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
oito votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as e 1 grupo mixto), dous en 
contra (2 BNG) e cinco abstencións (5 PP), acorda: 
 
Primeiro.-Aprobar inicialmente a Ordenanza do Prezo Público pola utlización do 
servizo das escolas infantís municipais, que leva implícita a derogación 
automática da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizo de escolas 
infantís vixente ata agora. 
 
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 DO 
SERVIZO DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 

Artigo 1º. Fundamento e natureza 

En virtude do artigo 41 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o 
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Teo impón o 
prezo público por servizo de escolas infantís municipais. O citado prezo é un recurso 
público de titularidade municipal e  se regulará pola presente Ordenanza Reguladora, polo 
citado RDL 2/2004, de 5 de marzo, polo Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, 
Regulamento Xeral de Recadación, e demais normas concordantes. 

Artigo 2º.-Servizos que grava o prezo público 

O prezo público que regula a presente Ordenanza esíxese pola utilización do servizo das 
escolas infantís municipais do Concello de Teo, e por cada unha das prestacións que se 
contemplan no artigo 5. 



 

 - 29 -

Artigo 3º.– Obrigados ao pagamemto 

Están obrigados ao pagamento das cantidades que se establecen como prezo as/os 
nais/pais  dos nenos e das nenas en situación de alta nos centros sinalados no artigo 
anterior, no seu defecto, os/as familiares ou titores/as legais a quen corresponda o 
exercicio da patria potestade. 

Artigo 4º. – Criterios e variables para a determinación do prezo a pagar 

Para a determinación do importe mensual do prezo público mensual que recolle o artígo 5, 
teranse en conta os seguintes criterios e variables:  

1.- A renda per cápita mensual da unidade familiar, que se computará segundo as 
seguintes regras: 

a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cónxuxes non separados legalmente 
e: 

1. Os/as fillos/as menores, con excepción dos que, con consentimento dos/as 
pais/nais, vivan independentes destes/as. 

2. Os/as fillos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria 
potestade prorrogada ou rehabilitada.  

3. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de 
discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. 

b) A renda serán os ingresos totais da unidade familiar do exercicio anterior a aquel en que 
dea comezo o curso escolar no que se pretenda que produza efectos. Se calculará como a 
suma das rendas de cada membro da unidade, e para elo se terán en conta a base 
impoñible xeral e a base impoñible de aforro da declaración do IRPF correspondente. 

Polo tanto, os ingresos totais anuais se acreditarán mediante a presentación das copias 
certificadas pola Administración tributaria das declaracións do IRPF ou a certificación de 
ingresos das persoas que non presentasen as declaracións do IRPF. 

c) A renda per cápita anual calculase dividindo os ingresos totais polo número de membros 
computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 
0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar. Entenderase por familia 
monoparental a unidade familiar a que se refire a letra a) cando formase parte dela un 
único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa con que manteña unha 
relación análoga á conxugal e sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa 
economicamente ao seu sustento. 

d) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior por 12. 

Artigo 5º.-Importe do prezo público 

As tarifas do prezo público para cada prestación e segundo os niveis de renda, son os que 
se expoñen de seguido: 
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1.  atención educativa. 

-O prezo pola atención educativa en xornada completa nas escolas infantís 0-3 
dependentes do concello de Teo  fíxase en 160 € mensuais. 

-Segundo a renda per cápita mensual da unidade familiar, sobre este prezo aplicaranse as 
reducións que se especifican  no seguinte cadro: 

RENDA PER CÁPITA 
MENSUAL DA UNIDADE 

FAMILIAR 

Límite inferior Límite 
superior 

Xornada 
completa. 

Inferiores ao 30% IPREM              -   €       159,75 €             -   €  
Entre o 30% e inferiores ao 50% 
IPREM 

      159,75 €       266,25 €             -   €  

Entre o 50% e inferiores ao 75% 
IPREM 

      266,25 €       399,38 €         33,00 €  

Entre o 75% e inferiores ao 
100% IPREM 

      399,38 €       532,51 €         66,00 €  

Entre o 100% e inferiores ao 125 
IPREM 

      532,51 €       665,64 €      85,00 €  

Entre o 125% e inferiores ao 
150% IPREM 

      665,64 €       798,77 €       105,00 €  

Entre o 150% e 200% IPREM       798,77 €   1.065,02 €       139,00 €  

Superiores ao 200% IPREM    1.065,02 €         160,00 €  

Cando o alumno ou alumna teña solicitada e concedida unha praza en réxime de media 
xornada, o prezo da atención educativa reducirase no cincuenta por cento do prezo que lle 
corresponda aboar de acordo coa renda per cápita da unidade familiar. 

2.  servizos complementarios. 

1.- Servizo de comedor. 

O servizo de comedor consta de tres servizos, o Almorzo, Xantar e Merenda. O prezo de 
cada un deles será segundo o contido do cadro seguinte: 
 
 

RENDA PER CÁPITA 
MENSUAL DA UNIDADE 

FAMILIAR 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Almorzo 
ou 

merenda 

Xantar 

Inferiores 30% IPREM 0   € 159,75 0 0 
Entre 30-50 % 

159,75 266,50 0 0 

Entre 50-75% 
266,25 399,38 5 10 
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Entre 75-100%   
399,38 532,51 10 20 

Entre 100-125% 
532,51 665,64 15 30 

Entre 125-150% 
 665,64 798,77 20 40 

Entre 150-200% 
 798,77 1.605,02 25 50 

Máis do 200 % 
1.065.02  30 60 

 

No caso de nenos/as que non utilicen habitualmente o servizo de comedor e que 
excepcionalmente e por motivos xustificados desexen utilizalo algún día solto, o prezo será 
de  3 € polo xantar, e 2 € polo almorzo e merenda. 

O prezo de comedor por días soltos non estará suxeito a ningunha redución. 

2.- Horario ampliado.  

Con carácter excepcional os/as usuarios/as poderán ampliar a súa xornada de atención 
educativa mediante a solicitude de horas extraordinarias, sempre que acrediten a súa 
necesidade. 

O prezo mensual de cada hora en que se incremente o horario da atención educativa 
adxudicado ao usuario ou usuaria será de 20 €. 

As horas complementarias tera unha contribución de 4 €. As familias cunha renda 
percapita inferior ao 75% € IPREN  teran unha reducción do 50 %. 

O prezo da hora extraordinaria non estará suxeito a ningunha redución. 

3. Descontos sobre os prezos iniciais.  

1.- Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar o 
disposto no punto anterior, aplicaranse os seguintes descontos que son acumulables entre 
si: 

a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas(categoría especial ou especial), 
desconto dun 20%. 

b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20%. 

c) Cando asistan ao mesmo centro varios irmáns, o segundo irmán e sucesivos terán 
un desconto dun 20%. 

Entenderase por familia numerosa aquela que reúna as condicións que determina a 
Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas; esta situación 
deberá acreditarse mediante a presentación do correspondente título de  familia numerosa. 
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Para a aplicación dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no 
momento de presentación da solicitude de praza na escola infantil 0-3, que deberán ser 
previamente xustificadas documentalmente de non coincidir coas circunstancias na data 
dada declaración do IRPF. 

2.- Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fóra de prazo, traslado de residencia, 
etc.), o/a neno/a ingrese no centro con posterioridade ao día 15 do mes, a cota que 
corresponda pagar polo dito mes terá un desconto do 50%. 

Artigo 6º.- Suspensión temporal do pagamento. 

A inasistencia da/do usuaria/o durante un período determinado, mentres non se formalice a 
baixa correspondente, non supón redución ningunha, nin exención do pagamento do prezo 
establecido cos seguintes excepcións: 

1.- Os suxeitos obrigados a que fai referencia o artigo 3 non terán a obriga de aboar o 
prezo correspondente á atención educativa e ao servizo de comedor durante os seguintes 
períodos: 

a) O mes de vacacións anual da/o nena/o. Cando se fraccione o mes de vacacións en 
períodos de unha semana (non admitiran períodos inferiores), este desconto farase no 
mes no que faga o último período de descanso. 

b) Cando por calquera motivo distinto ao período de vacacións anuais o centro 
permaneza pechado por un período superior a quince días naturais. 

En ambos os dous casos a suspensión realizarase de oficio. 

2.- Os suxeitos obrigados a que fai referencia o artigo 3 non terán a obriga de aboar o 
prezo  cando, por causa debidamente xustificada, a nena ou neno deixe de asistir 
temporalmente ao centro. Neste caso, a suspensión da cota terá lugar desde o primeiro día 
do segundo mes natural seguinte á data de inasistencia ao centro, e durará ata o día 
primeiro do mes natural en que teña lugar a reincorporación ao centro.  

Non obstante, se a reincorporación se produce con posterioridade ao día 15 do mes, a cota 
correspondente ao dito mes reducirase nun 50%. 

A solicitude de suspensión da cota correspondente a este servizo, xunto coa acreditación 
documental da circunstancia que a motiva, deberá presentarse no rexistro do concello, que 
resolverá sobre a procedencia da exención. 

3.- Nos supostos de solicitudes formuladas fóra de prazo por circunstancias sobrevidas 
debidamente xustificadas, o aboamento do prezo será dende o mes en que se lle concede 
a praza. 
Nestes casos o pagamento correspondente ao mes de reincorporación ou incorporación 
realizarase no prazo dos dez días naturais seguintes á data de reincorporación. 
 
Artigo 7º.-Revisión dos prezos. 
A) VARIACIÓN INTERANUAL DO IPC 
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Os prezos públicos establecidos no artigo 3 actualizaranse cada curso escolar en función 
da  variación interanual  experimentada polo IPC para a Comunidade Autónoma de Galicia, 
para o cal se modificará o cadro de prezos desta ordenanza. 
B) ALTERACIÓN DAS VARIABLES DE CÁLCULO DO IMPORTE 
O importe a pagar polos usuarios do servizo poderá modificarse ao longo do curso cando 
varíen as súas circunstancias familiares ou económicas, xa que éstas inflúen sobre o 
cálculo do prezo final e os descontos aplicables. 
As variacións de mais do 25 % das rendas do traballo ou de actividades económicas ou 
empresariais da unidade familiar, poderán dar lugar a un novo cálculo da cota, cando estas 
se manteñan como mínimo por un período de tres meses consecutivos, e xustificarse por 
medio da declaración do IRPF, certificación de desemprego ou calquer outro documento 
que acredite sufiencientemente esta circunstancia. 

Aos efectos anteriores, todas/os obrigadas/os ao pagamento deberán comunicar calquera 
variación que se produza ao respecto, e concretamente, deberán achegar antes do día 1 
de xullo de cada ano a  declaración do IRPF ou certificado negativo do ano 
inmediatamente anterior. De non dispoñer no prazo indicado deste documento, por 
imposibilidade de conseguilo da administración tributaria, a presentación farase no máis 
breve espazo de tempo e sempre antes do día 31 de agosto do ano 2012. Sendo en 
calquera caso imprescindible para a incorporación efectiva ao centro no mes de setembro. 
 

Artigo 8º.-Réxime de pagamento e xestión 

1.- O pagamento das cotas, sen prexuízo do establecido no artigo 6 desta Ordenanza, 
realizarase mensualmente nos dez primeiros días naturais do mes a que correspondan. 
Nos casos en que o ingreso no centro se produza con posterioridade ao día primeiro do 
mes, a cota correspondente ao dito mes ingresarase nos dez días naturais seguintes á 
data de ingreso. 

2.- No caso de utilizar o servizo de comedor por días soltos, realizarase o pagamento deste 
servizo xunto coa cota do mes seguinte.  

3.- Salvo o disposto no artigo 6 desta ordenanza, a falta de asistencia da nena ou do neno 
ao centro non supón redución nin exención da cota mentres non se formalice a baixa 
correspondente. 

4.- A falta de pagamento de dúas mensualidades consecutivas ou tres alternas, sen 
prexuízo da súa exixencia polo procedemento administrativo de constrinximento, orixinará 
a perda do dereito á praza. 

5.- Todas/os usuarias/os aboarán 11 mensualidades por curso, salvo as seguintes 
excepcións: 

- Aboarán 10 mensualidades cando tendo que fixarse un mes de peche do centro 
por motivos debidamente xustificados, este non coincida co mes de vacacións 
anuais das/dos proxenitoras/es ou responsables legais. 
-Aboarán 12 mensualidades no caso de que a asistencia ao centro inclúa 
excepcionalmente os 12 meses do ano. 

6.-O prezo público e se ingresará nunha conta a nome da empresa xestora do servizo, que  
deberá presentar mensualmente a conta recadatoria no rexistro de entrada municipal para 
o seu control e contabilización por parte dos servizos económicos municipais. 
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Disposición Derogatoria 

A partires da entrada en vigor da presente Ordenanza, queda automáticamente derogada a 
Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por servizo de escolas infantís municipais vixente 
dende 01/03/2004. 

Disposición Derradeira  

A presente Ordenanza Reguladora entrará en vigor a partires do día 01/09/2013 e manterá 
a súa vixencia indefinidamente en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente. 
 
 

Sendo as vinte e dúas horas, ten un lugar un receso na celebración da sesión, que se 

reanuda ás vinte e dúas horas e dez minutos. 

 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN MODELOS DAS 
DECLARACIÓNS DE BENS E DEREITOS PATRIMONIAIS E CAUSAS DE POSIBLE 
INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e 

servizos básicos, D. Rafael Sisto Edreira. 

 

O Sr. Sisto da conta da proposta de 18/03/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos 

económicos de 21/03/2013. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, establece no seu 

artigo 75.7 que os representantes locais formularán declaración sobre causas de 

posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida 

proporcionar ingresos económicos así como declaración dos seus bens patrimoniais e 

da súa participación en sociedades de todo tipo, con información das sociedades por 

elas participadas e das liquidacións dos impostos sobre a Renda, Patrimonio e, no seu 

caso, Sociedades. 
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Segundo o artigo citado, tales declaracións deberán efectuarse nos modelos aprobados 

polos plenos respectivos e levaranse a cabo antes da toma de posesión, con ocasión 

do cese e ao final do mandato, así como cando se modifiquen as circunstancias de 

feito. 

As declaracións anuais de bens e actividades serán publicadas con carácter anual, e 

en todo caso no momento da finalización do mandato, nos termos que fixe o Estatuto 

municipal. 

A este efectos cabe salientar que os modelos empregados a raíz das últimas eleccións 

locais de 22 de maio de 2011, e cumprimentados por todos/as os/as concelleiros/as 

con anterioridade á sesión constitutiva que tivo lugar o 11 de xuño dese mesmo ano, 

conteñen datos que puideran afectar á privacidade dos membros da Corporación e 

que, en todo caso, nada aportan á necesaria claridade e publicidade dos intereses 

patrimoniais dos concelleiros e concelleiras. 

Máis aínda, sendo intención desta Corporación publicitar na WEB municipal estas 

declaracións para que, de feito, teñan o carácter público que a Lei de bases do réxime 

local lles confire, resulta necesario definir con precisión os datos das citadas 

declaracións.  

Con esta finalidade preténdese aprobar os modelos de declaracións citados, tomando 

como referencia, polo que se refire á declaración sobre bens e dereitos patrimoniais, a 

declaración aprobada hai pouco tempo polo Parlamento de Galicia, que reflicte con 

precisión os obxectivos da legalidade vixente, e polo que se refire á declaración sobre 

causas de posible incompatibilidade e actividades, o modelo existente coas oportunas 

correccións. 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 

acordo: 

Primeiro.- Aprobar o modelo de declaración sobre bens e dereitos patrimoniais e o 

modelo de declaración sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, que se 

incorporan como anexos á presente. 

Segundo.- A estes efectos os/as concelleiros/as da Corporación deberán proceder a 

cumprimentar os novos modelos de declaracións sobre bens e dereitos patrimoniais e 
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sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, no prazo dun mes a contar 

dende o seguinte ao da notificación do presente acordo.  

Terceiro.- Unha vez cumprimentado o anterior, as declaracións sobre bens e dereitos 

patrimoniais e sobre causas de posible incompatiblidade e actividades, faranse 

públicas a través da web municipal. 

Cuarto.- Notificar o presente a todos/as os/as concelleiras da Corporación, para o seu 

coñecemento e efectos oportunos”. 

 

O Sr. Sisto explica que ante a obriga de facer públicas as declaracións dos rexistros de 

intereses, e habida conta de que os modelos existentes tiñan determinados datos que 

afectan á privacidade dos/as concelleiros/as, había dúas opcións, ou tachar 

determinados datos ou ben aprobar un novo modelo de cara ao futuro e adaptalo para 

facelo público. Salienta o Sr. Sisto que se acordou seguir esta última opción, engadindo 

que, habida conta do que se comentou na Comisión Informativa, resulta preciso facer 

unha emenda á proposta ditaminada, concretamente no apartado segundo do acordo, 

que quedaría redactado segundo se recolle a continuación: 

 

“Segundo.- A estes efectos os/as concelleiros/as da Corporación deberán proceder a 

cumprimentar os novos modelos de declaracións sobre bens e dereitos patrimoniais e 

sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, trasladando ás mesmas a 

información incorporada nas declaracións efectuadas antes da toma de posesión como 

concelleiros/as, incluída a data na que se formularon.  

Cumprimentados as novas declaracións, conforme ao recollido no párrafo anterior, 

estas deberán ser ser entregadas na secretaria municipal, no prazo dun mes dende a 

recepción da notificación do presente acordo, na que se extenderá unha dilixencia que 

reflicta que a presentación das novas declaracións, responde o acordado polo Pleno da 

Corporación na sesión ordinaria de 25 de marzo de 2013.  

As novas declaracións substituirán, a todos os efectos, ás declaracións orixinariamente 

formuladas”. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, o 

portavoz do BNG, Sr. Fernández e a concelleira do PP, Sra Souto, amosan a 

conformidade dos seus respectivos grupos coa proposta e coa emenda formulada, 

renunciando á apertura dun segundo turno de intervencións. 

 

A continuación sométese a votación a proposta ditaminada, emendada polo concelleiro 

do equipo de goberno, Sr. Sisto. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 1 
grupo mixto), acorda: 

Primeiro.- Aprobar o modelo de declaración sobre bens e dereitos patrimoniais e 
o modelo de declaración sobre causas de posible incompatibilidade e 
actividades, que se incorporan como anexos á presente. 

Segundo.- A estes efectos os/as concelleiros/as da Corporación deberán 
proceder a cumprimentar os novos modelos de declaracións sobre bens e 
dereitos patrimoniais e sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, 
trasladando ás mesmas a información incorporada nas declaracións efectuadas 
antes da toma de posesión como concelleiros/as, incluída a data na que se 
formularon.  

Cumprimentados as novas declaracións, conforme ao recollido no párrafo 
anterior, estas deberán ser ser entregadas na secretaria municipal, no prazo dun 
mes dende a recepción da notificación do presente acordo, na que se extenderá 
unha dilixencia que reflicta que a presentación das novas declaracións, responde 
o acordado polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria de 25 de marzo de 
2013.  

As novas declaracións substituirán, a todos os efectos, ás declaracións 
orixinariamente formuladas. 

Terceiro.- Unha vez cumprimentado o anterior, as declaracións sobre bens e 
dereitos patrimoniais e sobre causas de posible incompatiblidade e actividades, 
faranse públicas a través da web municipal. 
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Cuarto.- Notificar o presente a todos/as os/as concelleiras da Corporación, para o 
seu coñecemento e efectos oportunos. 
 

DECLARACIÓN PARA O REXISTRO DE INTERESES 
- Causas de posible incompatibilidade e actividades - 

 
1.- DATOS DO/A DECLARANTE. 
 
NOME E APELIDOS: 
 

DATA DA ELECCIÓN COMO CONCELLEIRO/A: DATA DA DECLARACIÓN: 

 

2- DECLARACIÓN SOBRE AS CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADE QUE 
PROPORCIONEN OU POIDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS. 

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, o/a 

concelleiro/a, do cal se consignan arriba os datos, formula, a continuación, a declaración de actividades, e manifesta 

baixo a súa responsabilidade, que os datos que expón son rigurosamente certos.  

1.-Supostos de posible incompatibilidade: 

 

 

 

 

 

 

2.-Traballo na Administración Pública, organismos, entidades, empresas públicas ou privadas: 

DENOMINACIÓN DA ENTIDADE CARGO OU CATEGORÍA 
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3.-Actividades ou ocupacións mercantís ou industriais: 

 

 

 

 

 

 

4.-Exercicio de profesións liberais: 

COLEXIO PROFESIONAL AO 

QUE PERTENCE 

ENDEREZO DO DESPACHO, 

CONSULTA, GABINETE OU ESTUDO 

 

 

 

 

NÚM. DE COLEXIADO 

 
Esta declaración efectúase: � antes da toma de posesión , � con ocasión do cese, � ao final do mandato, � por 
modificacións das circunstancias de feito, � por outra causa. 
 
Teo,            de                      de 20       
O/A concelleiro/a 

 
 
 
 
DILIXENCIA: para facer constar que a presente declaración 
foi presentada na Secretaría Xeral o día          de                     
de 20       
 
 A secretaria xeral 
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DECLARACIÓN PARA O REXISTRO DE INTERESES 
- Bens e dereitos patrimoniais - 

 
1.- DATOS DO/A DECLARANTE. 
 
NOME E APELIDOS: 
 

DATA DA ELECCIÓN COMO CONCELLEIRO/A: DATA DA DECLARACIÓN: 

 
2.- RENDAS PERCIBIDAS POLO CONCELLEIRO/A 1: 

PROCEDENCIA DAS RENDAS CONCEPTO EUROS 

Percepcións netas de tipo salarial, 
soldos, honorarios, aranceis e outras 
retribucións, calquera que sexa a súa 
denominación2 

  

Dividendos e participación en 
beneficios de sociedades, 
comunidades ou entidades de 
calquera clase 

  

Xuros ou rendemento de contas, 
depósitos e activos financeiros 

  

Outras rendas ou percepcións de 
calquera clase (de ser o caso, deben 
incluírse as percepcións cobradas 
por plans de pensións) 

  

 
3.- DECLARACIÓN IMPOSTOS (Referida ao exercicio anterior á data desta declaración) 

Casa 732 do modelo IRPF 100: Cota líquida  

Liquidación Imposto do Patrimonio  

Liquidación Imposto de Sociedades  

                                                 
1 As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da declaración 
 



 

 - 41 -

4. BENS PATRIMONIAIS DO CONCELLEIRO/A 

4.1.- BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA 

CLASE E CARACTERÍSTICAS3: 
 

SITUACIÓN4: 
 

DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 
CLASE E CARACTERÍSTICAS: 
 

SITUACIÓN: 
 

DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 
CLASE E CARACTERÍSTICAS: 
 

SITUACIÓN: 
 

DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 
CLASE E CARACTERÍSTICAS: 
 

SITUACIÓN: 
 

DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 
CLASE E CARACTERÍSTICAS: 
 

SITUACIÓN: 
 

DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 
CLASE E CARACTERÍSTICAS: 
 

SITUACIÓN: 
 

DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

4.2.- BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA 

SUPERFICIE DA FINCA 
 

SITUACIÓN5: 
 

                                                 
3 Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e as características que 
procedan 
4 Indique o concello no que está situado o ben 
5 Indique a parroquia e o concello no que está situado o ben 
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DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 
SUPERFICIE DA FINCA 
 

SITUACIÓN 
 

DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 
SUPERFICIE DA FINCA 
 

SITUACIÓN 
 

DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 
SUPERFICIE DA FINCA 
 

SITUACIÓN 
 

DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 
SUPERFICIE DA FINCA 
 

SITUACIÓN 
 

DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 
SUPERFICIE DA FINCA 
 

SITUACIÓN: 
 

DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 

 
4.3.- BENS INMOBLES PROPIEDADE DUNHA SOCIEDADE, COMUNIDADE OU ENTIDADE QUE NON COTICE 
EN BOLSA E DA QUE A PERSOA DECLARANTE TEN ACCIÓNS OU PARTICIPACIÓNS 

CLASE E CARACTERÍSTICAS 
 

SITUACIÓN 
 

DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 
CLASE E CARACTERÍSTICAS SITUACIÓN 
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DATA DE ADQUISICIÓN: % PROPIEDADE ORIXE DO BEN: 
�Herdanza     �Compra    �Doazón 

********************************************************************** 
 
5.- DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE 
IMPOSICIÓN 
DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO, CONTAS 
FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE IMPOSICIÓN6  

SALDO DE TODOS OS 
DEPÓSITOS (En €)7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.- OUTROS BENS E DEREITOS 

CLASE DE DEREITO OU BEN DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO8 VALOR (EN €) 9: 
Débeda pública, obrigas, bonos, 
certificados de depósito, obrigas de 
pagamento e demais valores 
equivalentes 
Accións e participacións en todo tipo 
de sociedades, entidades con valor 
económico e cooperativas. 

  

Sociedades participadas en máis dun 
5% por outras sociedades ou 
entidades que sexan propiedade, en 
todo ou en parte, do concelleiro/a 
declarante 

  

                                                 
6 Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria 
7 O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas  
8 Indique o sistema que utilizou na súa valoración dineraria 
9 En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en calquera da 
hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración, indicando a data elixida. Nos bens e dereitos non 
cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade ou entidade e o valor das acción ou 
participacións segundo o balance anual anterior á data desta declaración. De non haber balance anual, o valor a 
declarar debe ser o teórico contable. 
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Investimentos en plans de pensións 
(Dereitos consolidados) 

  

 
7.- VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES10 

VEHÍCULO, 
EMBARCACIÓN OU 

AERONAVE  

DATA DE 
ADQUISICIÓN 

MARCA E MODELO OU TIPO % DE 
PROPIEDADE 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
8. OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE 
CONTIDO ECONÓMICO NON DECLARADOS EN 
EPÍGRAFES ANTERIORES  

VALOR (En €) % DE 
PROPIEDADE 

 

 

  

 

9. DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS 

PRÉSTAMO 

(DESCRICIÓN E ACREDOR) 

DATA DE 
CONCESIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

SALDO 
PENDENTE 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

OBSERVACIÓNS 
Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutros epígrafes desta 

declaración e para deixar constancia de canto considere oportuno 

 

                                                 
10 Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha sociedade 
que, non cotizando en bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que o concelleiro/a as 
utilice aínda que sexa ocasionalmente. 
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Esta declaración efectúase: � antes da toma de posesión , � con ocasión do cese, � ao final do mandato, � por 
modificacións das circunstancias de feito, � por outra causa. 
 
Teo,            de                      de 20       
O/A concelleiro/a 

 
DILIXENCIA: para facer constar que a presente declaración 
foi presentada na Secretaría Xeral o día          de                     
de 20       
 
 A secretaria xeral 

 
 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DAR O NOME DE “MARISA MIRÁS 
GÓMEZ Á CASA COMÚN DO LUGAR DA IGREXA, CALO. 

O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira de cultura, patrimonio e normalización 

lingüística, D.ª María do Carme Hermida Gulías. 

 
A Sra. Hermida da conta da proposta da alcaldía 15/03/2013 que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa cultura, patrimonio, 

normalización lingüística e mocidade de 21/03/2013. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Tomando en consideración o escrito de D. José Antonio Ferreira Lence, presentado no 

Rexistro municipal o pasado día 6 de marzo en representación da comisión 

organizadora da homenaxe a Marisa Mirás Gómez 

Tomando en consideración o labor social e cultural desenvolvido por Dna. Marisa Mirás 

Gómez ao longo da súa vida na parroquia de Calo e en todo o concello de Teo, e o seu 

compromiso público na defensa dos intereses colectivos 

PROPOÑO  

Dar o nome de "Marisa Mirás Gómez" á Casa Común do lugar da Igrexa, Calo, en 

lembranza das primeiras xuntanzas da Sociedade Recreativa de Calo feitas nese local 

e das que ela formou parte”.” 
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A Sra. Hermida explica que a proposta da alcadía xurde, tal e como xa lle foi 

comunicado a todos/as os/as concelleiros/as, a raíz dun escrito presentado no Rexistro 

xeral do concello por unha persoa, en representación da comisión que está 

organizando a homenaxe a Marisa Mirás Gómez, pedindo que se lle dea o seu nome á 

Casa Común do lugar da Igrexa de Calo. Salienta a Sra. Hermida que o grupo de 

goberno, como tamén xa se lle comunicou aos voceiros, considerou que esta proposta 

debía ser aceptada e interesaba ademais que fose o Pleno o que opinase sobre o 

tema. Salienta a Sra. Hermida que, a xuízo do equipo de goberno, na persoa de Marisa 

Mirás concorren unha serie de méritos que a fan sen dúbida merecente desta 

homenaxe, senón incluso doutra maior. Salienta a Sra. Hermida que Marisa foi unha 

persoa que constitúe un exemplo de compromiso social, un exemplo de compromiso 

profesional, un exemplo de compromiso vital e un exemplo de superación persoal. A 

Sra. Hermida sinala que tratándose do compromiso social Marisa Mirás realizou a súa 

labor xa dende moi nena en distintas asociacións e grupos, especialmente da zona de 

Calo, e alí foi capaz, con trece anos e xunto con outra persoa, de axudar a montar, 

unha vez que morreu a persoa que o facía, as festas do Carmelo, e a partir de aí 

comezou o seu traballo na recreativa de Calo, inicialmente pasando a bandexa para 

recoller cartos, e despois organizando as festas, e sobre todo participando na 

constitución do que é toda a parte cultura da recretativa, pertencendo ás comisións 

culturais da mesma durante 15 anos. Tamén foi a presidenta da Asociación para a 

recuperación da memoria histórica e ademais participou na  asociación de veciños 

Castro Lupario como unha das persoas que máis traballou reclamando a seguridade 

viaria cando fixeron obras na estrada, foi nomeada na primeira Ampa do colexio 

agrupado de Calo, foi unha das persoas que traballou reclamando para Calo unha 

gardería, etc. Explica a Sra. Hermida que, tratándose do compromiso profesional, aínda 

que non se devolveu no concello de Teo, moitos rapaces que necesitaron apoio en 

materias de ciencias pasaron pola academia do Milladoiro, onde ademais de profesora, 

foi unha mestra, non so ensinando matemáticas, senón moito máis, ensinando vida, 

non so os rapaces senón tamén aos seus pais, sendo así a encargada de encamiñar 

moitas vocacións que en ocasións non recibían o respaldo suficiente. Explica a Sra. 

Hermida que, en relación co compromiso vital, este manifestouse nesa combinación 

case perfecta dese traballo social e profesional co apoio constante a súa familia. 

Remata a Sra. Hermida salientando que, como exemplo de superación profesional, hai 
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que ter en conta que procedía do estatus social máis baixo e coa súa forza de vontade 

foi capaz de pasar de rexentar un posto na praza no que vendía verduras a ser 

licenciada universitaria e formadora de toda esa xente da que se falou. Remata a Sra. 

Hermida sinalando que por todo iso consideran dende o equipo de goberno que Marisa 

Mirás é merecente desta homenaxe, razón pola que se pide o apoio da Corporación. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, 

sinala que dende o principio amosou o seu apoio a esta proposta e que, despois das 

palabras da Sra. Hermida, so lle queda engadir que lle gostaría dar os parabéns á 

comisión organizadora, non tanto por organizar unha homenaxe, senón por poder 

compartir a vida e as vivencias cunha persoa de tal valía, como unha das cousas que 

cada un se pode levar da súa vida persoal. Sinala a Sra. Lemus que ela non coñeceu 

persoalmente a Marisa, porén é unha das poucas persoas das que nunca escoitou 

nada malo, senón todo o contrario, en todas as facetas da súa vida, polo que se 

considera que é de xustiza poñerlle o nome ao local social de Calo. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen anuncia o apoio do seu grupo, 

engadindo que Marisa é unha desas persoas que merecen unha homenaxe por todo o 

que dixo a Sra. Hermida. Explica que el si tivo a fortuna de coñecela,  porque ademais, 

con motivo da celebración das eleccións do 2011, colaborou na elaboración do 

programa electoral en relación coas propostas que había en Calo. 

  

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, quen cede a palabra á concelleira do seu 

grupo, D.ª Carmen Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán  di que dende o seu grupo non teñen nada en contra do que se propón, 

recoñecendo que ela persoalmente non coñeceu a Marisa Mirás, e engadindo que 

porén se ten todos eses méritos dos que se falou non hai ningún problema. Di a Sra. 

Leborán que en todo caso lle gostaría matizar algo, no senso de que no concello 

existiron mulleres que desempeñaron postos como leiteiras, costureiras, etc, ás que se 

lle fixo unha homenaxe no seu día, e que tampouco estaría de máis buscar un local ao 

que se lle puxera o nome de “local da muller”, para homenaxear a todos esas mulleres 

que teñen o seu valor e o seu mérito. Engade a Sra. Leborán que ten que facer un 
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pequeno reproche ao equipo de goberno, e explica que en Teo existiu unha persoa moi 

querida e moi respetada que foi Ignacio Varela. Lembra que o campo de fútbol de 

Cacheiras tiña o seu nome e que en canto houbo oportunidade se lle cambiou, 

engadindo que non se entendeu moi ben o porque dese cambio. Dille ao Sr. alcalde 

que lles gostaría que fora o alcalde de todos os/as veciños/as independentemente das 

ideas políticas porque aí estriba a riqueza e o respeto a todos os veciños. 

 

O Sr. alcalde agradece o espíritu do conxunto da Corporación con este asunto, ao 

considerar que este tipo de cuestións producen máis satisfacción se se adoptan por 

amplios consensos, engadindo que, sen perxuizo do que explique a Sra. Hermida, a 

decisión do nome do campo de fútbol non foi do equipo de goberno. 

 

Intervén a Sra. Hermida, quen agradece a todos os concelleiros o apoio en nome da 

familia de Marisa e dos membros da Comisión que organiza a homenaxe. En canto a 

Ignacio Varela aclara a Sra. Hermida que o concello non foi quen retirou o nome ao 

campo de fútbol, e que tampouco llo puxo, senón que o tiñan posto os da sociedade 

deportiva de Cacheiras, e foron eles os que pediron que se puxese ao campo o nome 

do lugar onde estaba, é dicir a Cañoteira. 

 

A Sra. Leborán di que aceptan e agradecen as explicacións. 

 

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, 5 PP, 2 BNG e 1 
grupo mixto), acorda dar o nome de "Marisa Mirás Gómez" á Casa Común do 
lugar da Igrexa, Calo, en lembranza das primeiras xuntanzas da Sociedade 
Recreativa de Calo feitas nese local e das que ela formou parte. 
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8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG A PROL DA CULTURA 
GALEGA. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernández sinala que vai a intervir a concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez 

González. 

 

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 05/03/2013 (rex. entrada nº 1.914, 

de 09/03/2013) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de cultura, patrimonio, normalización lingüística e mocidade de 

21/03/2013.  

“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 A PROL DA CULTURA GALEGA, para o seu debate e 

aprobación polo Pleno da Corporación Municipal. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A cultura galega pasa por un momento de especial dificultade. A crise está afectando ao desenvolvemento 

dos diferentes sectores culturais que atravesan un momento crítico. Os últimos informes de organismos 

oficiais testemuñan a realidade desta afirmación. Así, o Consello da Cultura Galega (CCG) en relación 

coas artes escénicas, por exemplo, afirma que entre 2009 e 2011 perdéronse mil funcións de teatro. Unha 

situación que o CCG cualifica como dramática, ao tempo que alerta da precariedade como síntoma 

definitorio da situación actual. E as asociacións representativas dos diferentes sectores levan tempo 

alertando desta realidade e reclamando cambios na orientación da política cultural da Xunta de Galiza 

Mais debemos retrotraernos ao ano 2009 cando, o goberno do PP na Xunta de Galiza, iniciou un claro 

proceso de desmantelamento da cultura galega. Situación que se agudizou nestes últimos meses coa 

parálise nas redes de programación da Xunta, sen xerencia desde outubro na Axencia Galega das 

Industrias Culturais (AGADIC), cos recortes brutais no apoio público á cultura galega e cunha ausencia 

total de diálogo co sector, como menosprezo patente do xeito de tratar aos nosos creadores e creadoras. 
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O feito é de que a crise está sendo a coartada perfecta para levar adiante un programa de 

desmantelamento do noso sistema cultural.  

Unha estratexia do PP que entronca cos ataques á nosa lingua e ao todo o que nos identifica e define 

como un pobo con cultura propia. As consecuencias son visíbeis: paro, precariedade e emigración, para 

os nosos creadores e creadoras, empobrecemento da vida cultural galega e unha limitación do acceso á 

cultura para milleiros de cidadáns e cidadás. Mentres o goberno do PP na Xunta de Galiza teima en 

destinar miles de millóns de euros a manter os edificios da Cidade da Cultura; malbaratando fondos 

públicos nun acto irresponsábel que o pobo galego paga caro. 

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 

• Iniciar con urxencia un proceso de diálogo cos diferentes sectores e asociacións representativas 

da cultura galega, para consensuar medidas e actuacións en materia de política cultural. 

• Proceder a convocatoria urxente das diferentes redes de programación para o primeiro semestre 

de 2013 e iniciar a convocatoria da segundo semestre da programación da Agadic, negociando 

cos concellos e entidades representativas dar artes escénicas e musicais os criterios e requisitos 

das redes, e garantindo unha dotación que permita unha programación cultural non inferior a de 

convocatorias anteriores. 

• Convocar no ano 2013 un programa, en colaboración cos concellos galegos, que promova a 

contratación de espectáculos de teatro, danza, narración oral, novo circo, maxia e concertos de 

música producidos na Galiza co obxectivo de promover a distribución de produtos culturais 

galegos e espallar a cultura entre os cidadáns e as cidadás galegos.  

• Rebaixar o orzamento adicado á Cidade da Cultura, destinando estes recursos á axudas aos 

diferentes sectores da cultura galega e á realización de actividades e difusión das producións 

culturais galegas no conxunto das aldeas, vilas e cidades galegas. 

• Estabelecemento dun programa de bono-cultura, que subvencione a adquisición de produtos 

culturais producidos en Galiza nos seus diferentes soportes, coa finalidade de reactivar a compra 

de produtos artísticos e culturais. 

2. Impulsar dende o Concello a presenza de propostas culturais galegas nas festas populares, 

vinculando as subvencións outorgadas con cargo aos orzamentos municipais á contratación de 

creadores, creadoras e artistas galegos”. 
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Dase conta de que na proposta orixinaria, ditaminada pola Comisión Informativa, 

cambiouse no punto 2 do acordo a palabra “Impulsar” por “Instar”, quedando ese punto 

conforme se recolle a continuación: 

 

2. Instar ao Concello a presenza de propostas culturais galegas nas festas populares, 

vinculando as subvencións outorgadas con cargo aos orzamentos municipais á 

contratación de creadores, creadoras e artistas galegos”. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, 

sinala que non hai ningún problema con esta moción. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, e di que na exposición de motivos da moción 

entroncan varias cousas. Opina que a defensa cultural é unha cousa que debe ser 

innata en todos, porén aquí como que se defende unha cultura diferente que non esta 

globalizando, unha cultura que fai ataques ao que di que é a extratexia do PP, que 

entronca con ataques á lingua, etc. Sinala a Sra. Souto que, tratándose da exposición 

de motivos, cabe preguntarse a que ataca. Explica que no momento en que vivimos a 

crise afecta non so á cultura senón a todo, e iso afecta aos orzamentos para poder 

levar a cabo o despliegue que existía, engadindo que  non entende iso dun ataque á 

cultura, senón máis ben unha consecuencia da situación que se está a vivir. Sinala a 

Sra. Souto que cando se fala dos ataques á lingua hai que ter en conta que os galegos 

o son e o levan na sangue e que non entende a división, engadindo que a cultura 

galega está en cada un, e non é sesgada segundo a lingua ou a cor. Opina que os 

artistas deben de ser impulsados para ter liberdade para crear, non sendo necesario 

unha división ou sectorización de cores, como que un están a favor e outros en contra, 

porque iso é política, e a cultura ten que ser libre e estar por enriba diso, para ser unha 

creación que nazca do propio artista. Sinala a Sra. Souto que a concelleira do BNG 

falou de “soterrar a parte artística do que xa se fixera”, engadindo que iso non é así 

porque o que estaba feito segue feito e non se pode desfacer. Opina a Sra. Souto que 

non se está a romper nada do que se fixo anteriormente, aínda que quizáis pola 

situación económica sí que poden existir motivos que afectan ao desenrolo ao cen por 

cen. Remata a Sra. Souto sinalando que se abriu unha nova línea, promulgándose un 

intercambio intercultura de actuacións entre Galicia e Portugal. 
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Intervén a concelleira do equipo de goberno, Sra. Hermida, quen amosa a 

conformidade dos integrantes do mesmo coa moción. Sinala que en todo caso lles 

parece que para que a moción tivera efectos sobre Teo habería que darlle, tal e como 

se comentou na Comision Informativa, unha volta ao punto 2 do acordo, polo que lles 

gostaría formular unha emenda de substitución coa seguinte redacción: 

 

“Instar ó goberno municipal a mercar produtos artísticos e culturais galegos para as 

súas programacións e a incluír nos baremos para a concesión de subvencións de 

concurrencia competitiva criterios en que se premie a contratación de creadores, 

creadoras e artistas galegos”. 

 

Tratándose a intervención da Sra. Souto, a Sra. Hermida di que a exposición desta 

concelleira, como declaracion de principios, é asumible, xa que a cultura ten que ser 

libre. Explica a Sra. Hermida que a Sra. Souto di que hai que impulsar todo tipo de 

creadores, independentemente das cores, engadindo que iso é o que se facía, porén 

agora o que se fai é desfacer o que había, porque do que fala a moción é da rúptura 

dun sistema que levaba tempo establecido na Xunta de Galicia, que permitía que toda 

a nómina de creadores/as aparecese nun catálogo, que ese catálogo chegase aos 

distintos concellos e que a partir de aí puideran contratalos, o que supoñía que a Xunta 

actuaba como productora, e ao romperse iso rompen a posibilidade de relación entre 

artistas e o público e partes contratantes, que serían por exemplo os concellos. Explica 

a Sra. Hermida que nesa rede non había ningún tipo limitación, entraban todos e agora 

si que se desfai o feito, e de forma grave. 

 

A concelleira do BNG, Sra. Diéguez, sinala que o de “mercar” non é a súa idea. Opina 

que a Sra. Souto non entendeu o que ela explicou. Salienta que nun primeiro momento 

pensou que o conselleiro debía ter igual de claras as ideas que a Sra. Souto e que por 

iso fai o que fai, engadindo que despois pensou que quizais fora el a que non se 

explicara ben. Remata a Sra. Diéguez sinalando que as redes galegas non están sendo 

potenciadas. 
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Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, 

anuncia o seu apoio á moción, engadindo que non ten problema tampouco co emenda 

presentada polo equipo de goberno. 

 

A Sra. Souto sinala que o seu grupo tampouco ten problema coa emenda. Explica que 

o PP a este nivel xa no Pleno defendeu unha cuestión que a ela lle tocaba polo vivido, 

como é a festa cabalar, e non se continuou e se desfixo. Salienta que o importante é 

promocionar os artistas, engadindo que o que si pediría é que “non foran contratados 

pola súa ideoloxía”, pedindo a nivel concello que se anulen as ideoloxías, e que se faga 

aberto a todos, non importando a cor e o lado do que se está. 

 

O Sr. alcalde aclara que se vai a someter a votación a moción ditaminada do BNG, coa 

emenda feita polo equipo de goberno. 

 

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), acorda: 
 
1.- Instar á Xunta de Galiza a 

• Iniciar con urxencia un proceso de diálogo cos diferentes sectores e 
asociacións representativas da cultura galega, para consensuar medidas e 
actuacións en materia de política cultural. 

• Proceder a convocatoria urxente das diferentes redes de programación 
para o primeiro semestre de 2013 e iniciar a convocatoria da segundo 
semestre da programación da Agadic, negociando cos concellos e 
entidades representativas dar artes escénicas e musicais os criterios e 
requisitos das redes, e garantindo unha dotación que permita unha 
programación cultural non inferior a de convocatorias anteriores. 

• Convocar no ano 2013 un programa, en colaboración cos concellos 
galegos, que promova a contratación de espectáculos de teatro, danza, 
narración oral, novo circo, maxia e concertos de música producidos na 
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Galiza co obxectivo de promover a distribución de produtos culturais 
galegos e espallar a cultura entre os cidadáns e as cidadás galegos.  

• Rebaixar o orzamento adicado á Cidade da Cultura, destinando estes 
recursos á axudas aos diferentes sectores da cultura galega e á realización 
de actividades e difusión das producións culturais galegas no conxunto 
das aldeas, vilas e cidades galegas. 

• Estabelecemento dun programa de bono-cultura, que subvencione a 
adquisición de produtos culturais producidos en Galiza nos seus 
diferentes soportes, coa finalidade de reactivar a compra de produtos 
artísticos e culturais. 

 

2.- Instar ó goberno municipal a mercar produtos artísticos e culturais galegos 
para as súas programacións e a incluír nos baremos para a concesión de 
subvencións de concurrencia competitiva criterios en que se premie a 
contratación de creadores, creadoras e artistas galegos. 
 

9.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA A RETIRADA DO 
ANTEPROXECTO DE LEI DA REFORMA LOCAL DO GOBERNO DO PP NO 
ESTADO. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 12/03/2013 (rex. entrada nº 

1.979) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 21/03/2013.  

 
“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 CONCELLO DE TEO 

MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, portavoz do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN PARA A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI DA 

REFORMA LOCAL DO GOBERNO DO PP NO ESTADO, para o seu debate e aprobación polo Pleno da 

Corporación Municipal. 
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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 O Anteproxecto de Lei de racionalización e sustentabilidade na administración local, aprobado 

recentemente polo Goberno central, aborda unha fonda regulación do réxime local e pretende mudar de 

xeito substancial o papel dos concellos, cun maior impacto nos de menor tamaño, que son ampla maioría 

en Galiza. 

 A devandita proposta legal inspírase -segundo a súa propia exposición de motivos- na aplicación 

do principio de estabilidade orzamentaria, na versión regulada na reforma constitucional “exprés” pactada 

polo bipartidismo estatal, que implica un ríxido límite á actuación do sector público, ao situar a contención 

do gasto público por riba da atención ás necesidades sociais que deben atender as administracións na 

súa función de redistribuidoras da renda e da riqueza.   

 A intención prioritaria desta reforma do réxime local é reducir e adelgazar o ámbito de actuación 

dos concellos, cun recorte severo dos servizos que prestan, aínda que disfrazado do eufemismo “evitar 

duplicidades”. Non hai unha verdadeira intención diso, nin de racionalizar, pois quen sae reforzada nesta 

reforma é a institución provincial que é o ente máis prescindíbel do entramado institucional actual. Porén, 

introdúcense mecanismos que abocarán ao deterioro, e mesmo supresión, de prestacións e servizos 

públicos básicos polos concellos, afectando directamente á veciñanza, sobre todo ás persoas con menos 

recursos. 

 Ademais, esta reforma reforza o centralismo, pois deseña un réxime xurídico e organizativo 

homoxéneo á maioría dos concellos galegos cos do resto do Estado, a pesar das fondas diferenzas en 

canto ao modelo de asentamento e organización territorial. Desde o nacionalismo galego sempre se tivo 

unha visión crítica coa articulación legal e administrativa local, por ser allea á realidade de Galiza, tanto 

nas dinámicas sociais como pola tendencia á uniformación cos entes locais do resto do Estado, cando as 

realidades territoriais son diferentes. Agora péchase calquera posibilidade de que Galiza deseñe un mapa 

local acaído á súa realidade. 

 Alén desa limitación á capacidade de Galiza, aténtase contra a autonomía local, ao conter unha 

serie de mecanismos externos para avaliar a capacidade de organizar novos servizos locais ou de intervir 

en actividades económicas. En realidade trátase dun control político desde a administración central do 

Estado que busca evitar que se ensaien políticas alternativas desde os concellos. É unha limitación 

antidemocrática para os concellos que teñan vontade de exercer a través da iniciativa pública tanto o 

reforzo de servizos públicos como o estímulo de actividades económicas locais. Porén, para nada se fai 
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unha referencia á limitación na privatización de servizos, nin sequera se reserva unha esfera mínima que 

debe estar blindada ao sector público e evitar con iso a súa transferencia ao sector privado. 

 A reforma consagra a máis absurda duplicidade do actual mapa institucional no Estado español, 

que é a persistencia das deputacións provinciais, que sairán reforzadas á hora de asumir servizos 

municipais, cando o máis lóxico sería afrontar a súa definitiva desaparición. O traslado ás deputacións de 

determinados servizos locais é un despropósito, pois non teñen ningunha base provincial, sendo 

totalmente artificial encomendar ás deputacións a súa prestación, e tendo en conta ademais que a 

atribución aos concellos da competencia sobre determinados servizos sempre se efectuou en función da 

operatividade das administracións locais para a prestación e cooperación naqueles que teñen unha clara 

base local. 

 En suma, estamos ante unha proposta que afondará na homoxeneidade e na capacidade da 

administración central de intervir na dinámica local, a fin de impor as políticas antisociais e de relegación 

do papel do sector público a todos os concellos, como continuidade ás reformas regresivas xa aprobadas 

e ao deterioro democrático. 

 Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción 

do seguinte  

ACORDO 

1. Instar ao Goberno do Estado a: 

a) Retirar o Anteproxecto de Lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local. 

b) Instar a unha reforma constitucional que suprima as deputacións provinciais. 

c) Presentar un plan de financiamento dos concellos, que lles permita custear os servizos públicos 

locais. 

d) Instar a unha reforma do réxime local que deixe en mans das Comunidades Autónomas un 

amplo marxe de regulación sobre a organización, as funcións e competencias das entidades 

locais, a fin de adaptar o mapa local á realidade de cada territorio co obxectivo de racionalizar o 

mapa institucional en coherencia cun aproveitamento e administración eficaz dos recursos 

públicos 

2. Enviar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do Estado, grupos 

parlamentares no Parlamento galego e Congreso, Senado, FEGAMP e FEMP”. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, 

sinala que se trata dunha Lei chapuza, que dende decembro cambiou cinco veces. 

Explica que a Lei fala das Deputacións pero non acaba de concretar os criterios e 

parece que estas Administracións son as que mellor funcionan, cando realmente son 

opacas e pouco representativas democráticamente. Remata a Sra. Lemus sinalando 

que a lei supón un ERE encuberto e que non cree que chegue moi lonxe. 

 

A concelleira do PP, Sra. Souto, di que vai a intervir o concelleiro do seu grupo, Sr. 

Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Pallas di que non vai a entrar en polémicas pero que lle gostaría lembrar ao Sr. 

Fernández que cando o BNG estivo na Deputación, na Vicepresidencia da Coruña, non 

se falaba de suprimir as Deputacións, o mesmo que a de Lugo, no caso do PSOE. 

Anuncia o Sr. Vázquez Pallas a abstención do seu grupo e explica que este é un tema 

que está no Parlamento e o están mirando a FEMP e a FEGAMP. Aclara o concelleiro 

do PP que no fondo están de acordo con moitas das cousas que plantexa a FEGAMP, 

engadindo que o seu grupo está de acordo en que hai que facer unha reforma do 

réxime local e non tocar moito a autonomía dos concellos. 

 

O Sr. alcalde amosa o apoio do equipo de goberno á moción. 

 

O Sr. Fernández explica que houbo moitos anteproxectos, porque hai oposición e dita 

oposición é polo que implica a Lei, xa que daría lugar a mercantilizar todos os servizos 

públicos. Opina o Sr. Fernández que se dende Teo rexeitan a lei, o que fan é unirse ao 

rexeitamento que existe. Di o Sr. Fernández que o Sr. Pallas fala do BNG na 

Deputación e que hai que ter en conta o que facía o BNG eran políticas diferentes e así 

se dicía públicamente. Remata o Sr. Fernández sinalando que o concello de Teo co 

anteproxecto será moi perxudicado e os grupos municipais de Teo deberían ter algo 

que dicir. 

 

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

turno de intervencións. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto) e 
cinco abstencións (5 PP), acorda: 

1.- Instar ao Goberno do Estado a: 

a) Retirar o Anteproxecto de Lei de Racionalización e Sustentabilidade da 
Administración Local. 

b) Instar a unha reforma constitucional que suprima as deputacións 
provinciais. 

c) Presentar un plan de financiamento dos concellos, que lles permita custear 
os servizos públicos locais. 

d) Instar a unha reforma do réxime local que deixe en mans das Comunidades 
Autónomas un amplo marxe de regulación sobre a organización, as funcións 
e competencias das entidades locais, a fin de adaptar o mapa local á 
realidade de cada territorio co obxectivo de racionalizar o mapa institucional 
en coherencia cun aproveitamento e administración eficaz dos recursos 
públicos 

2.- Enviar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do Goberno do 
Estado, grupos parlamentares no Parlamento galego e Congreso, Senado, FEGAMP 
e FEMP. 

 
 
10.- MOCIÓNS. 
Entrados neste punto o Sr. alcalde sinala que hai unha moción do concelleiro de 

servizos de benestar social e igualdade e participación veciñal, D. Ignacio Iglesias 

Villar, 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 outra moción de urxencia, sen que se presente ningunha, 

cedéndolle a palabra ao Sr. Iglesias. 
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O Sr. Iglesias di que urxencia da moción ven xustificada porque se trata dunha 

reestruturación que se está a facer neste momento, e existen certos colectivos que se 

posicionaron en contra, algo que debería facerse antes de que se leve a cabo o que se 

pretende. 

 

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 de Ignacio 
Iglesias Villar relativa a solicitar a continuidade das oficinas de dependencia e 
discapacidade en Santiago de Compostela. 

 

O Sr. Iglesias da conta da moción de 25/03/2013 (rex. entrada nº 2.412), sobre a 

solicitude de continuidade das oficinas de dependencia e discapacidade en Santiago de 

Compostela, que se recolle a continuación. 

 

 

MOCIÓN RELATIVA A SOLICITAR A CONTINUIDADE DAS OFICINAS DE DEPENDENCIA E 
DISCAPACIDADE EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

As oficinas de dependencia e discapacidade, que neste momento están en Santiago de Compostela, 
representan para a cidadanía da comarca un recurso de especial cercanía para asuntos relacionados coa  
dependencia e a discapacidade. A supresión das mesmas e o traslado de parte do seu persoal á Coruña, 
outra parte vai se amortizado, supón unha dificultade engadida ao, xa de por si lento e complicado, 
proceso administrativo de este sistema de protección. 

Tendo en conta que estamos falando de unha poboación usuaria  con unhas condicións de 
desprazamento complicadas, entendemos que é necesario achegar os servizos as persoas, non aloxalos 
de novo. Este servizo é de moito interese para os habitantes de Teo, como parte da comarca de 
Compostela, e tamén para os profesionais dos servizos sociais da zona. A posibilidade de facerlle 
seguimentos aos expedientes, ou o contacto con profesionais que fan as valoración de dependencia  son 
algunhas das funcións mais importantes. 
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Non podemos esquecer que esta “reorganización” vai levar implícita a diminución do número de 
profesionais que traballan no sistema de dependencia, coas consecuencias que todos podemos 
comprender. 

 

Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal de Teo a adopción do seguinte 

ACORDO 

1. Exixir, a Consellería de Traballo e Benestar Social que reconsidere a súa vontade de  eliminar a 
oficina de Dependencia e Discapacidade de Santiago de Compostela. 

2. Apoiar a posición do Comité de Empresa da Xefatura Territorial da Coruña para que se rectifique 
esta decisión política. 

3. Dar traslado deste acordo ao presidente do comité de empresa da xefatura territorial de Coruña da 
Consellería de Traballo e Benestar Social, e a titular de dita Consellería. 

 

Teo,  a 25 de marzo de 2013 

Asdo.: Ignacio Iglesias Villar (Concelleiro de Benestar Social e Igualdade)” 
 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e o 

portavoz do BNG, Sr. Fernández, amosan a conformidade dos seus respectivos grupos 

coa moción. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, quen cede a palabra á concelleira do seu 

grupo D.ª Carmen Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán anuncia o apoio do seu grupo á moción, engadindo que so ten que 

facer un pequeno reproche tanto ao Sr. Iglesias como á Sra. Lemus, en relación á que 

se trata dunha moción conxunta do PSOE e do equipo de goberno. 

 

O Sr. Iglesias aclara que houbo un erro no envío, que xa se aclarou, e que non se trata 

dunha moción conxunta.  

 

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

turno de intervencións. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 1 
grupo mixto), acorda: 

1.- Exixir, a Consellería de Traballo e Benestar Social que reconsidere a súa 
vontade de  eliminar a oficina de Dependencia e Discapacidade de Santiago de 
Compostela. 

2.- Apoiar a posición do Comité de Empresa da Xefatura Territorial da Coruña 
para que se rectifique esta decisión política. 

3.- Dar traslado deste acordo ao presidente do comité de empresa da xefatura 
territorial de Coruña da Consellería de Traballo e Benestar Social, e a titular de 
dita Consellería. 

 
 
11.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, pregunta que pasou co vial de Lucí- Vilariño, 

engadindo que xa se queixou en varias ocasións por este tema  

 

O Sr. Sisto resposta que agora non pode respostar, pero que lle respostará. 

 

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

 
1.- O Sr. Fernández di que nas intervencións se ven utilizando moitas veces a coletilla 

“con todos os respetos”, aclarando que el o vai a dicir agora e dunha vez para sempre, 

porque el sempre o fai con todos os respetos. Explica o Sr. Fernández que o Sr. 

Iglesias o xoves explicou o tema das escolas infantís e que despois se recibiu 

información da UGT, CCOO e tamén da CIGA e das traballadoras que non están 

afiliadas a ningún sindicato. Pregunta o Sr. Fernández se o Sr. alcalde é consciente de 

que no concello de Teo se están vulnerando os dereitos laborais nun servizo público 

municipal, xestionado por unha empresa. Di o Sr. Fernández que lle gostaría que o Sr. 
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alcalde dixera se é consciente de se iso está pasando ou non, ou llo comunicaron ou llo 

dixeron. 

 

O Sr. alcalde explica que hoxe se presentou un escrito das traballadoras explicando os 

conflictos e os motivos da discrepancia que existe coa empresa concesionaria da 

escola infantil de Calo. Explica que o que quería o grupo de goberno era a aclaración 

do escrito presentado polo delegado de UXT para que se substanciara cal era o 

incumprimento en cuestión, e que hoxe recibiron este escrito, e que a maiores diso non 

é consciente dese incumprimento. Salienta que dende o concello hai que facer unha 

labor de intermediación para que os dereitos laborais se cumplan, e que logo hai 

cuestións que son de interpretación entre traballadores, centrais e a empresa e que aí 

o grupo de goberno ten unha posición “pro traballadores”. Remata o Sr. alcalde 

sinalando que o escritou que se presentou no concello é da escola de Calo. 

 

O Sr. Iglesias aclara que o escrito presentado non é asumido por todas as 

traballadoras, engadindo que é unha cuestión complexa que resulta difícil de explicar 

agora resumidamente. 

 

O sr. Alcalde sinala que son reclamacións retributivas, de antiguidade e deste tipo de 

cuestións. 

 

O Sr. Fernández opina que quen vulnera os dereitos é a empresa, non o concello, pero 

que o concello ten unha facultade de fiscalización, como lembrou o outro día o Sr. 

Iglesias. O Sr. Fernández roga que o concello vele polo respeto aos dereitos laborais, 

engadindo que presume que o fai, e pide que se lle poña máis atención e que se ande 

enriba deste tema, porque son queixas constantes, xa que cada dous por tres lle 

chegan queixas dese tipo. 

 

O Sr. alcalde respóndelle que o farán. 

 

2.- O Sr. Fernández interésase por un problema na Ramallosa, que se plantexou no 

último Pleno, sobre a saída as dúas e media, engadindo que sabe que hai pais e nais 
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que están recollendo sinaturas. Pregunta o Sr. Fernández se o concello sabe o que 

está pasando e que é o que piden. 

 

O Sr. alcalde explica que hoxe houbo unha xuntanza cos promotores da recollida de 

sinaturas, e que o que piden é unha solución ao problema do estacionamento. Explica 

que a cuestión parte de cando o consello escolar prohibe a entrada dos vehículos 

dentro do recinto do centro, sobre todo a esas franxas horarias, como se fai na maioría 

de centros, pero que aquí a medida ten unha repercusión especial porque no exterior 

do centro é moi difícil o estacionamento e hai moi poucas zonas para ao efecto, e que 

polo tanto o que se solicita é unha solución, habilitando unha zona de estacionamento. 

Salienta o Sr. alcalde que tería que ser seguramente no propio centro, co cal sería 

competencia da Consellería de educación, aínda que desde o concello se lle prestará 

todo o apoio. Aclara o Sr. alcalde que vai a celebrarse o martes unha xuntanza do 

consello escolar e se van a valorar as medidas a adoptar para o acceso ao centro, 

mentras non exista unha solución definitiva. 

 

3.- O Sr. Fernández lembra que o mes pasado lle comentaron que alguén moveu de 

lugar o chamado “Marco da Potra” en Bamonde, que é o marco que leva dividindo 

dende fai moitos anos os concellos de Vedra e Teo, e pregunta se se sabe algo. 

 

O Sr. alcalde di que é a primeira noticia que teñen do tema e que se mirara, engadindo 

que se se enteran en Vedra, lles van declarar a guerra.  

 

O  Sr. Fernández di que ten a súa importancia non só polo lugar no que está, senón 

que tamén ten a súa historia.  

 

O Sr. alcalde reitera que se mirará, que non saben cal foi o motivo, pero que o 

investigarán, e pídelle ao Sr. Fernández que lle dea os datos que teña.  

 

O Sr. Fernández dille que é en Lamas.  

 

O Sr. alcalde di que o mirarán tamén polas repercusións urbanísticas, cos PXOM de 

Vedra e Teo. 
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4.- Roga o Sr. Fernández que se arranxe un contedor de lixo que hai en Fixó, porque 

leva dous ou tres meses coa tapa rota, polo que haberá que comunicarllo á Geseco 

para que o cambie en canto poida.  

 

O Sr. alcalde pregúntalle onde está exactamente, e o Sr. Fernández dille que no 

Camiño de Fixó.  

 

O Sr. alcalde dí que toma nota. 

 

5.- A concelleira do BNG, Sra. Diéguez, di que quere expresar un rogo, pero que 

primeiro vai explicar o porque deste rogo, facendo unha breve exposición de motivos, 

engadindo que tamén quere deixar constancia de que ela é moi sensible con algunhas 

cuestións e que ao mellor  non todo o mundo entende as cousas igual que ela, pero 

que ela as ve así e que quere expresalas. Explica a Sra. Diéguez que quere comezar 

referíndose a dous actos que se organizaron en Teo, engadindo que lle pareceron 

estupendos e que non ten nada en contra da súa organización. Dí que un foi o 8 de 

marzo, día no que o concello organizou un acto para honrar o día das mulleres na Casa 

Común de Rarís, que o acto tivo unha duración de aproximadamente dúas horas, e que 

bastantes persoas, sobre o cincuenta por cento, non tiveron opción de sentarse, polo 

que tiveron que estar todo o tempo de pé. O do 9 de marzo, celebrado para 

conmemorar tamén o día das mulleres, non foi organizado polo concello senón polas 

asociacións, pero nun local cedido polo concello. Explica a Sra. Diéguez que tamén 

había moita xente e durou tres horas e a metade dos asistentes tampouco se puideron 

sentar por falta de sillas, polo que durante esas tres horas estiveron de pe tanto moitos 

dos asistentes como os que actuaban. Salienta que cando estaba a punto de comezar 

o acto chegou un lote de cadeiras, engadindo que ela o agradeceu e que pensou por 

un momento que o concello reaccionara para que todo o mundo vise o espectáculo 

comodamente, porén resulta que as cadeiras as mandaba Daniel Pernas de Pontevea. 

Di a Sra. Diéguez que aproveita a ocasión para darlle as gracias, porque a ela lle veu 

de maravilla, porque a súa condición física non lle permite estar tres horas rixidamente 

plantada de pé, engandindo que outras persoas non tiveron tanta sorte, e que ela non 

cedeu a cadeira porque non pode estar tanto tempo de pé. Explica que cando 

regresaba para casa, pasou pola Ramallosa e alí había un acto cultural, unha 
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representación teatral que tampouco estaba organizada polo concello, na que estaba 

garantida polo concello o tema das cadeiras, subvencionada por todos os teenses. 

Aclara a Sra. Diéguez que non ten nada en contra, e que simplemente quere 

contrapoñer estes dous feitos, que poñen de manifesto que nun acto que se celebrou 

en Rarís, seguramente porque a Ramallosa xa estaba ocupada, non estaban os/as 

asistentes coas mesmas comodidades. Opina a Sra. Diéguez que seguramente ao 

equipo de goberno lle pareza algo sen importancia, engadindo que a ela lle parece dun 

gran simbolismo porque non houbo a sensibilidade suficiente como para ver as cousas 

e intentar dar as mesmas facilidades. Opina a Sra. Diéguez que se trata dunha falta de 

sensibilidade e que manifesta unha forma de entender a política coa que ela non está 

de acordo. Roga a Sra. Diéguez que no sucesivo, cando o concello ceda un local, se 

garanta que as persoas van a estar nas mesmas condicións que aos que asisten á 

Ramallosa. Salienta a Sra. Diéguez que di isto con ánimo positivo e sen faltar ao 

respeto a ninguén, e que agora que non son o concello “dos teus e dos meus”, non lle 

gostaría que se lles coñecese como o concello de asistentes a actos con cadeiras 

subvencionadas e asistentes a  actos castigados de pé tres horas. Explica que o que 

estaba pasando en Rarís era un acto no que participaban todas ou prácticamente todas 

as asociacións, e no que se estaba  representando o que era realmente a cultura de 

Teo, feito por teenses sen ánimo de lucro, en contraposición co acto da Ramallosa, 

respecto do cal aclara non ten nada en contra, pero no que sí había ánimo de lucro, e 

que non estaba feito por teenses senón por residentes en Teo. Salienta que dende o 

BNG entenden a política como un servizo á cidadanía, para a procura do seu benestar 

e loitan por conseguir ese benestar en todos os aspectos, incluidos os aspectos máis 

domésticos como é neste caso. A Sra. Diéguez sinala que, de acordo co exposto, 

quere rogar que, no sucesivo, cando o concello ceda un local, especialmente se se 

cede para un acto organizado polas asociacións teenses, como foi o día 9 de marzo, se 

garanta por parte do concello que as persoas asistentes van a estar en condicións igual 

de dignas e van ter as mesmas comodidades que as que asisten aos actos que se 

organizan no local social da Ramallosa. 

 

O Sr. alcalde responde que dando por feito que a Sra. Diéguez non quere facer 

ningunha pregunta, se asume o exposto como un rogo. 

 



 

 - 66 -

A Sra. Diéguez aclara que ela xa dixo que era un rogo. 

 

O Sr. alcalde dille que o argumentarlo o entendeu, e que é un rogo con acusación, e 

que se algún momento ten algunha dúbida, que faga unha pregunta e lla contestarán. 

 

 

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

1.- A concelleira do PP, Sra. Leborán, di que apoia o dito pola Sra. Diéguez, porque 

había moita xente maior e eran moitas horas, polo que se necesitaba un sitio onde 

sentarse e non o había. 

 

2.- A Sra. Leborán sinala que ten que dicirlle ao Sr. Iglesias que o outro día nas 

Comisións informativas se falou do tema da preferencia dos nenos das docentes nas 

escolas infantís, comentándose que a ordenanza municipal non permitía que esto fora 

así. Di a Sra. Leborán que parece ser que se lles dixo ás docentes nas escolas infantís 

que o PP apoiaba a decisión de que que as docentes non tiñan porque ter esa 

preferencia. 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen aclara que foi ela, e que dixo 

que cando se falou de cambiar a ordenanza, que dúas persoas lle dixeron que 

preferían que entraran en baremación. 

 

A concelleira do PP, Sra. Leborán, pide que se isto é así, queren manifestar que o PP 

non ten poder de decisión nese tema, independentemente de que eles manifestaran a 

súa opinión. 

 

3.- A concelleira do PP, Sra. Souto, sinala que a súa pregunta via dirixida ao Sr. 

Francos. Explica que se comezou a facer a canalización de pluviais en Vilar de Calo e 

que ela entendeu que non estaba rematada a obra,  e que estiveron mirando alí agora 

e que, xa que chove tanto, se ve de maravilla por onde escorrega a auga. Sinala a Sra. 

Souto que se a canalización se vai quedar así, non canaliza, e que isto é só un apunte, 

por se acaso van pechar o que sexa, que non se faga a obra tontamente. 
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Sendo as vinte e tres horas e trinta minutos, sae do Salón de Plenos o concelleiro do 

BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Francos dí que tal e como está o tempo non pudieron continuar, e que ó día 

seguinte de tirar o formigón aínda se marcaba a auga nel. Explica que se fixo unha 

canaleta, e que onde está máis preto da marquesina se vai poñer un embornal ven 

pegado ao bordillo para que recolla aí, e o resto da canaleta para que recolla tamén a 

pista de enfrente. 

 

4.- O concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, pregunta pola urbanización de Os Tilos. 

Sinala que se dixera que había que facer unha reordenación da circulación e pregunta 

cando se vai a facer, se precisará dun acordo plenario e se houbo reunión cos veciños 

e, no seu caso, cando, xa que últimamente hai un problema gravísimo na rúa Loureiro, 

polo que haberá que buscar unha solución o máis pronto posible, sobre todo para a 

parte alta. 

 

Sendo as vinte e tres horas e trinta e tres minutos, entra no Salón de Plenos o 

concelleiro do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. alcalde explica que xa fai ano e medio se deu este debate e que xa nese 

momento se falou con todas as entidades representativas e forzas políticas, e que se 

non se chegou a executar foi porque se viu a conflictividade e a problemática existente. 

Explica que a vontade é de voltar a intentalo e evidentemente comentalo coas 

entidades representativas da urbanización e tamén coas forzas políticas da 

Corporación, e non levar unha proposta unilateral, xa que a súa idea é que fose o máis 

consensuado posible, e que el coas voltas que lle deu ó tema pode asegurar que o 

tema é difícil. 

 

O Sr. Vázquez Pallas dí que hai cousas que se poden ir facendo xa, 

independentemente do resto da urbanización, como é o tema da rúa Loureiro de 

sentido único, e que así os coches poidan aparcar dos dous lados como actualmente, 

xa que agora non se poden cruzar dous coches, xa que se un entra polo hotel e outro 
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pola igrexa, como non se metan nun garaxe, non pasan, e que se cadra xa se pode 

facer esa rúa de sentido único. 

 

O Sr. alcalde dille que xa lle ensinará algún día a planimetría, con propostas da 

asociación, e que non é tan fácil. 

 

O Sr. Vázquez Pallas respóndelle que é unha urxencia, unha necesidade, e que todas 

as asociacións, tratándose desta rúa, estarán de acordo. 

 

5.- O Sr. Pallas di que se fixo unha tala de árbores entre a rúa Loureiro e a rúa 

Castiñeiro e pregunta cal foi o motivo. 

 

O Sr. alcalde sinala que hai informes sobre o tema, e lle fai entrega dos mesmos ao Sr. 

Vázquez Pallas, aclarándoselle polo Sr. Francos que se trata dun borrador, que llo fixo 

antes de empezar a intervención o especialista ó que se lle pediu a valoración e que 

ten que facer un definitivo porque hai fallos na redacción, non así no contido. Di o Sr. 

Francos que non lle gusta falar da herdanza recibida, pero que neste caso é así e que 

hai que remontarse a moitos anos atrás, cando se plantaron alí os castiñeiros, 

engadindo que nunca se deberon plantar castiñeiros no medio dunha urbanización, nun 

espazo tan reducido coma ese. Explica que se plantaron moi xuntos e que non hai 

espazo entre eles para que medren, e medran cara á beirarrúa e á pista que hai 

debaixo. Explica que estes anos houbo protestas e que se fixeron actuacións, que 

primeiro se desmochou, que é deixar o tronco só, cortándoselle as ramas todas, e que 

despois se lle fixo un terciado, cortando pola metada as polas que van saindo, e que 

despois sáenlles unha chea de chupóns que o que fan é tupir arriba e non deixar 

medrar as polas de abaixo, que son as que dan estabilidade á árbore, e que así a 

árbore medra para a beirarrúa ou para abaixo, porque para o lado non pode porque ten 

a competencia directa das árbores que ten ó lado. Salienta que o que se fixo agora foi 

unha poda especializada, que está todo explicado no informe, para tentar que forme 

unha copa como ten que ser, para que non haxa problemas, porque á larga podía 

haber roturas de polas que podían caer ao chan, e que se pasa alguén por alí nese 

momento pode ser perigoso. Continúa dicindo o Sr. Francos que ademais tiñan 

moitísimas chamadas cando tiñan os ourizos, ou chovía, no outono, que baixan as 
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polas e batían contra a xente que pasa pola beirarrúa. Todos os anos en tempo de 

poda se lle cortaban as polas un pouco por aí, pero a árbore se estaba deformando, ao 

cortarse por un lado e polo outro non, e como para algún lado ten que medrar, o que se 

está facendo agora é tentar correxir este problema, e correxir a marxe de protección 

para que aínda que estean cargadas non baixen para abaixo, tanto de arriba como de 

abaixo, e que vaian formando unha copa ben feita. Salienta que en todo caso para que 

teñan espazo tiveron que suprimir algúns para que poidan medrar para os lados, e que 

non é unha operación dun ano só, que este ano se reduciron algún deses chupóns que 

xa estaban gordos para que chegue a luz arriba, e que para o ano se suprimirán 

algunhas polas de arriba, e que non descarta que tamén para o ano haxa que suprimir 

algún máis, tras ver como van medrando. Comenta o Sr. Francos que non remataron 

coa actuación porque está o tempo fatal e teñen que darlle aínda á outra punta máis 

adiante na rúa Loureiro, onde está a zona de aparcamento, máis abaixo, onde tamén 

se suprimirán un par de castiñeiros e un salgueiro que está alí e non pinta nada . 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que se fixeron mal as cousas no seu momento, e que o 

asumen.  

 

O Sr. Francos aclara que non se trata dunha actuación de destrucción dos castiñeiros, 

senón de conservación dos que quedaron. 

 

6.- O Sr. Vázquez Pallas pregúntalle ao Sr. Sisto se foi por Raxó, engadindo que xa lle 

fixo un escrito das deficiencias que había, e pide que se arranxen, espcialmente no 

capo da festa porque será dentro de dous meses e os das rosquiilas terán que poñer 

un palé. 

 

O Sr. Francos resposta que non se van a gastar 5.000 € para unha tajea para un día. O 

Sr. Francos dí que non se van gastar cinco mil euros en entubar unha cuneta para o 

día da festa cando está a estrada cortada e poden poñer onde lles dá a gana, e que, en 

canto a problemas de accesibilidade, se vai eliminar un escalón que hai alí onde a 

capela, que se aumentou cando se reformou aquelo, e que xa se conta coa 

autorización de Patrimonio. Explica o Sr. Francos que se vai arrancar un pouquiño 

arriba, que falta por poñer un pouco de pedra, e que se arranxara o problema de 
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nacemento de auga que hai alí abaixo, se poñerán unhas vallas en vez dos pasos que 

hai que están todos feos. Salienta que se vai facer unha actuación importante, pero que 

agora se está con temas de tajeas, porque o tempo non axuda tampouco para nada, e 

que a súa intención é que para o día do Raxó, que é o 26 ou 27 de maio,  estea esto 

feito. 

 

7.- O Sr. Sr. Vázquez Pallas pregúntalle ao Sr. alcalde por onde andan os orzamentos 

municipais para o 2013.  

 

O Sr. alcalde resposta que están no mesmo sitio que no mes anterior. 

 

O Sr. Vázquez Pallas pregunta se entón se van prorrogar, e o Sr. Alcalde dille que a 

explicación é a mesma que lle deu o mes anterior. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres 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  4/2013 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 25 ABRIL DE 2013 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e cinco de abril de dous mil trece, 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.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 

 
Non asiste, previa excusa: 
D. Ángel Manuel Rey Martínez 
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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  254/13 Á 340/13). 
2.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN SOBRE O 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS, 1º 
TRIMESTRE DE 2013. 
3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A CREACIÓN E DELEGACIÓN 
DA XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO. 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN  DO SERVIZO DAS EIMS. 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE CREDITOS  
07/2013, TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 03/2013. 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUSPENSIÓN FACULTATIVA DE  
LICENZAS EN SOLO RÚSTICO DO PXOM DE TEO AO AMPARO DO ART. 77 
LOUGA. 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO DE SERVIZOS BÁSICOS SOBRE O 
MAL ESTADO DAS MARXES E ACCESOS Á AUTOVÍA AG-59. 
8.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A PARALIZACIÓN DO 
VERTIDO DA REDE MUNICIPAL DE  SANEAMENTO NO CAUCE DO RÍO TELLA, 
NO LUGAR DA PALLOZA, OS VERXELES (OZA), E SOBRE A MELLORA 
MEDIAMBIENTAL DA ZONA. 
9.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE O ARRANXO DA ESTRADA QUE UNE 
VILAR DE CALO CON CARBALLAL Ó SEU PASO POLO COÑECIDO EDIFICIO DA 
PRADERA. 
10.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG RELATIVA Á DECLARACIÓN DE “PERSOA 
NON GRATA” A DEPUTADOS/AS GALEGOS/AS NO CONGRESO POR VOTAR A 
FAVOR DA VALIDACIÓN DO REAL DECRETO LEI 6/2013, QUE REGULA O 
MECANISMO QUE PERMITIRÁ FACER EFECTIVA A QUITACIÓN DAS 
PARTICIPACIÓNS PREFERENTES E SUBORDINADAS E O POSTERIOR TROCO 
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EN ACCIÓNS DE NULA SOLVENCIA, QUE LLE FARÁ PERDER OS SEUS 
AFORROS A MOITAS FAMILIAS DO CONCELLO DE TEO. 
11- DITAME DA MOCIÓN DO BNG SOBRE O NOVO COPAGO DOS COMEDORES 
ESCOLARES. 
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. Antes de 

entrar a tratar os asuntos incluídos na orde do día, o Sr. alcalde da conta de que 

disculpou a súa ausencia o concelleiro D. Ángel Manuel Rey Martínez. 

 

A continuación, procédese 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  254/13 Á 340/13). 
Dase conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 21 de marzo ata o 19 de 

abril de 2013, que comprenden os números 254 ao 340, 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.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN SOBRE O 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS, 1º 
TRIMESTRE DE 2013. 
O Sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 05/04/2013, sobre o 

cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no primeiro trimestre de 

2013, 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.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A CREACIÓN E DELEGACIÓN 
DA XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 18/04/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de persoal, seguridade cidadá, 

comunicación e medio natural de 22/04/2013. 

 
“Proposta da Alcaldía 
ACORDO PARA A CREACIÓN E DELEGACIÓN DA XESTIÓN E 
ADMINISTRACIÓN DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO 
 
Visto o Convenio marco de colaboración para o uso compartido da sede electrónica da 
Deputación Provincial da Coruña polos concellos da provincia e o Acordo de 
encomenda de xestión entre o Concello e a Deputación Provincial da Coruña para 
tramitar as solicitudes de certificados electrónicos, proponse ao pleno a aprobación do 
seguinte  
 
ACORDO: 
 
1. A creación da sede electrónica do concello de Teo, de titularidade municipal, cuxo 
enderezo electrónico de referencia será: "sede.concellodeteo.com" configurándose como 
unha subsede da sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña 
(sede.dicoruna.es) e que estará accesible para a cidadanía directamente a través do seu 
enderezo ou a través do enderezo desta última. 
 
2. A delegación da xestión e administración da sede electrónica municipal e para tal fin, 
a adhesión ao convenio marco de colaboración aprobado polo Pleno da Deputación 
Provincial da Coruña, na sesión plenaria ordinaria celebrada o vinte e oito de outubro 
de dous mil once, para a utilización compartida da súa sede electrónica e cuxo texto se 
recolle máis adiante. 
 
3. Realizar todas as actuacións que resulten necesarias no ámbito das competencias 
municipais para dar cumprimento aos compromisos asumidos no devandito convenio e, 
en particular, adoptar o acordo de encomenda de xestión entre o concello e a 
Deputación Provincial da Coruña para tramitar as solicitudes de certificados 
electrónicos de empregado público, selo e sede electrónica, que resulta necesario para a 
aplicación do convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia e a Fegamp 
para o desenvolvemento da administración electrónica nas entidades locais da 
Comunidade Autónoma de Galicia e cuxo texto se recolle máis adiante. 
 
4. Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia”. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA O USO COMPARTIDO DA SEDE 
ELECTRÓNICA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA POLOS CONCELLOS 
DA PROVINCIA E PARA A XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN DAS SEDES 
ELECTRÓNICAS MUNICIPAIS 
 
Teo, …… de 2013 
 
REUNIDOS 
 
Dunha parte, D. Diego Calvo Pouso, que actúa en nome e representación da Deputación 
Provincial da Coruña en virtude das competencias atribuídas pola Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime local. 
 
E doutra, D. Martiño Noriega Sánchez, alcalde do Concello de Teo que actúa en nome e 
representación do concello, en virtude das competencias atribuídas igualmente pola Lei 7/1985, 
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 
 
Ambas as dúas partes, recoñécense a capacidade legal e competencia necesarias para 
formalizar o presente convenio, 
 
EXPOÑEN 
 
Primeiro.- Que a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos 
públicos, creou o concepto de «sede electrónica», xustificado pola «necesidade de definir 
claramente a «sede» administrativa electrónica coa que se establecen as relacións, promovendo 
un réxime de identificación, autenticación, contido mínimo, protección xurídica, accesibilidade, 
dispoñibilidade e responsabilidade». O artigo 10.1 da mesma lei define a sede electrónica como 
«aquela dirección electrónica dispoñible para os cidadáns a través de redes de 
telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha 
administración pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas 
competencias». O apartado 3 do mesmo artigo establece que «cada administración pública 
determinará as condicións e instrumentos de creación das sedes electrónicas». 
 
Segundo.- Que por acordo plenario, do 29 de abril de 2011, publicado definitivamente no 
Boletín Oficial da Provincia nº 162 - xoves, 25 de agosto de 2011, creou a sede electrónica da 
Deputación Provincial da Coruña, cuxo ámbito de aplicación é a totalidade da administración 
da Deputación provincial, no artigo 14 apartado 4. desta sinálase que estenderá o seu ámbito 
aos organismos públicos e outras entidades locais que se determinen nos convenios de 
colaboración que, no seu caso, subscriba a Deputación Provincial da Coruña cos titulares dos 
organismos públicos e entidades locais. 
Terceiro.- Que ambas as dúas partes consideran que interesa no presente caso relacionarse coa 
cidadanía a través dunha sede electrónica compartida, tanto por razóns de economía como de 
eficacia, por canto a entidade local ou o organismo público beneficiaranse da experiencia e 
infraestrutura da Deputación Provincial da Coruña para este tipo de instrumentos. 
 
Ambas as dúas partes están interesadas en procurar a mellor e máis económica prestación de 
servizos electrónicos aos cidadáns, dando con iso plena satisfacción aos principios e dereitos 
contidos na Lei 11/2007, do 22 de xuño, formalízase o presente convenio conforme as seguintes 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMEIRA. Obxecto.- Constitúe o obxecto do presente convenio formalizar a utilización 
compartida por ambas as dúas partes da sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña, 
co obxectivo de dar vía a través dela á xestión e servizos que competen ao concello de Teo no 
ámbito da administración electrónica. 
 
SEGUNDA. Ámbito de aplicación.- O alcance da xestión e servizos da competencia do concello 
de Teo a prestar a través da sede electrónica compartida pola Deputación Provincial da 
Coruña, referirase en exclusiva aos de relación coa cidadanía, conforme a definición dada no 
anexo da Lei 11/2007, do 22 de xuño, apartado h), sempre que se trate de xestión ou servizos de 
obrigatoria prestación a través dunha sede 
electrónica. A inclusión de calquera tipo de xestión ou servizo distinto dos anteriores deberá 
suxeitarse á regra sobre inclusión de contidos adicionais establecida no presente convenio. 
 
TERCEIRA. Características da integración.- A xestión e servizos do concello prestaranse na 
sede electrónica do concello sede.concellodeteo.com que se integrará na sede electrónica da 
Deputación Provincial da Coruña (sede.dicoruna.es) constituíndo a sede electrónica municipal 
unha subsede desta. 
 
CUARTA. Obrigas das partes para aplicar o convenio. 
 
1. Para aplicar o presente convenio, o concello de Teo, comprométese a: 
 
Manter permanentemente actualizados os contidos municipais específicos da sede electrónica do 
concello con plena aplicación das normas que rexen para ela e, moi especialmente, as que se 
refiren aos dereitos dos cidadáns contidos no artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño. 
 
Respectar na súa integridade os criterios e políticas aprobados para a sede electrónica da 
Deputación Provincial da Coruña na súa norma de creación (Ordenanza de administración 
electrónica da Deputación Provincial da Coruña) que constituirá a normativa de referencia. 
 
Asumir a responsabilidade como titular da xestión e dos servizos da súa competencia postos ao 
dispor da cidadanía. 
 
Designar un representante permanente único, e un substituto deste, para a relación permanente 
cos responsables da sede electrónica da Deputación Provincial da Coruña, para os efectos do 
seu mantemento e resolución de problemas, con facultades suficientes para a toma de decisións 
nesta materia. 
 
2. Pola súa banda, a Deputación Provincial da Coruña comprométese a: 
 
Manter permanentemente actualizados os contidos comúns das sedes municipais na da sede 
electrónica provincial con plena aplicación das normas que rexen para ela e, moi 
especialmente, as que se refiren aos dereitos da cidadanía contida no artigo 6 da Lei 11/2007, 
do 22 de xuño 
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Manter de forma permanentemente dispoñible para os cidadáns o acceso á xestión e servizos 
correspondentes ao concello de <<municipio>>, incluídos na sede electrónica da Deputación 
Provincial da Coruña 
 
Asumir a responsabilidade que lle compete por razón da titularidade e a xestión tecnolóxica da 
sede provincial. 
 
Achegar a infraestrutura técnica e organizativa necesaria para a execución do convenio.  
 
Comunicar urxentemente ao concello, a través do seu representante, cantas incidencias 
puidesen xurdir e, de forma moi especial, as que puidesen comportar a interrupción dos 
servizos. 
 
Proporcionar aos responsables designados polo concello a formación e o asesoramento precisos 
para o mantemento permanente dos seus contidos específicos. 
 
Actualizar tecnoloxicamente os sistemas, de acordo co estado da técnica. 
 
Aplicar criterios estritos de seguridade, conformes ao que establece o Esquema Nacional de 
Seguridade, con aplicación da normativa sobre protección de datos de carácter persoal contida 
en Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal 
(LOPD) e na súa normativa de desenvolvemento. 
 
Designar un interlocutor único para os efectos da relación operativa co concello asinante. 
 
QUINTA. Inclusión de contidos fóra do ámbito do convenio.- A utilización da sede electrónica 
compartida para incluír contidos, xestións ou servizos, que non sexan os estritamente 
pertencentes ao ámbito deste convenio conforme ao acordado na cláusula segunda, requirirá o 
previo informe favorable da Deputación Provincial da Coruña, que terá en conta a adecuación 
dos contidos adicionais, os medios dispoñibles e os criterios adoptados en supostos similares en 
relación coa mesma sede. 
 
SEXTA. Custo.- O uso das infraestruturas que a Deputación provincial pon ao dispor do 
concello para a prestación dos servizos recollidos no presente convenio non suporá custo 
ningún para o concello e, en particular, o uso dos certificados e sinaturas electrónicas que 
sexan precisos sempre que a súa obtención se realice en virtude do convenio de colaboración 
subscrito entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da administración 
electrónica nas entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
SÉTIMA. Prazo de duración.- O presente convenio terá unha duración de 4 anos, renovándose 
automaticamente por igual período se non se produce denuncia deste por calquera das partes. 
 
OITAVA. Revisión e comisión de seguimento.- Por pedimento de calquera das partes, poderá 
crearse unha comisión paritaria para o exame, seguimento, coordinación e, no seu caso, 
proposta de modificación do convenio. 
 
NOVENA. Resolución de incidencias.- As partes comprométense a resolver de mutuo acordo as 
incidencias que puidesen xurdir na súa interpretación e cumprimento. 
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DÉCIMA. Publicación.- O presente convenio, en aplicación do principio de publicidade oficial 
establecido no artigo 10.3 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, será obxecto de publicación no 
«Boletín Oficial da Provincia» mediante resolución da Presidencia da Deputación Provincial da 
Coruña, sen prexuízo da súa divulgación a través da propia sede electrónica da Deputación 
Provincial da Coruña. 
E en proba de conformidade, ambas as partes subscriben o presente convenio no lugar e 
data indicados no encabezamento. 
 
O Alcalde-Presidente do     O Presidente da Deputación 
concello de Teo     Provincial da Coruña 
 
 
Asdo. Martiño Noriega Sánchez  Asdo. D. Diego Calvo Pouso 
 
 
 
ACORDO DE ENCOMENDA DE XESTIÓN ENTRE O CONCELLO DE TEO E A 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA TRAMITAR AS SOLICITUDES DE 
CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE EMPREGADO PÚBLICO, SELO E SEDE 
ELECTRÓNICA 
 
Teo, .......de ......... de 2013 
 
REUNIDOS 
 
Dunha parte, o Iltmo. Sr. D. Diego Calvo Pouso, presidente da Deputación Provincial da 
Coruña, que actúa na súa representación 
 
E doutra parte, o Sr. D. Martiño Noriega Sánchez, alcalde do concello de Teo, que actúa en 
nome e representación deste. 
 
As partes recoñécense mutuamente plena competencia e capacidade para subscribir a presente 
encomenda de xestión e 
 
MANIFESTAN 
 
1.- O 13 de xullo de 2010 a Xunta de Galicia asinou coa Federación Galega de Municipios e 
Provincias (en diante a FEGAMP) un convenio de colaboración para o desenvolvemento da 
administración electrónica nas entidades locais (en diante EE.LL.) da Comunidade Autónoma 
de Galicia. Este convenio favorece un novo modelo de relación entre as administracións 
públicas galegas e define un catálogo de servizos que permitirán impulsar a administración 
electrónica na EE.LL. de Galicia que se adhiran ao convenio. 
 
2.- O 29 de setembro de 2010, a Xunta de Galicia asinou un contrato coa Fábrica Nacional de 
Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda (en diante FNMT-RCM) cuxo obxecto é a prestación dos 
servizos técnicos, administrativos e de seguridade necesarios 
para garantir a validez e eficacia da emisión e recepción de comunicacións e documentos 
electrónicos no ámbito da Xunta de Galicia e de, entre outros organismos, os concellos e as 
Deputacións provinciais. 
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3.- O 14 de decembro de 2010 tras a reunión da Comisión de Seguimento do convenio de 
colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para o desenvolvemento da administración 
electrónica (en diante o convenio) acórdase incluír no seu catálogo de servizos, aqueles que 
abarca o contrato coa FNMT-RCM. Os concellos e Deputacións provinciais adheridas ao 
convenio poderán consumir os servizos incluídos no contrato coa FNMT-RCM. 
 
4.- O 26 de abril de 2011 o presidente da Deputación Provincial da Coruña aprobou a súa 
adhesión ao convenio, que foi asinada posteriormente con data do de 2 de maio de 2011. 
 
5.- Do mesmo xeito, o concello de Teo aprobou a través do acordo plenario da corporación do 
día 25 de abril de 2013 a súa adhesión ao convenio, asinada posteriormente con data <<Data 
sinatura adhesión concello>>. Ambas as institucións están no ámbito de aplicación do convenio 
e poderán acceder aos servizos do contrato coa FNMT-RCM. 
 
6.- Na Declaración de Prácticas de Certificación da FNMT-RCM cítase expresamente que os 
certificados do ámbito da Lei 11/2007 os emiten a FNMT-RCM por conta da Administración 
pública correspondente á que a FNMT-RCM presta os servizos técnicos, administrativos e de 
seguridade necesarios como prestador de servizos de certificación, polo que os usuarios 
destinatarios son o persoal da Administración Pública do Reino de España, ben sexa dun 
órgano, organismo, entidade da administración xeral, autonómica ou local do Estado. 
 
Aínda que a administración titular do certificado e/ou o responsable da Oficina de Rexistro 
teñen a obriga de “non realizar rexistros ou tramitar solicitudes de persoal que preste os seus 
servizos nunha entidade diferente á que representa como Oficina de Rexistro”, a mesma 
Declaración recolle a posibilidade de crear “Oficinas de Rexistro centralizadas ou de convenios 
entre administracións para efectuar rexistros”. 
 
7.- En ocasións existe unha limitación de determinados concellos e outras entidades locais para 
constituír e manter ao día a infraestrutura de rexistro e solicitude do certificados tipo AP para o 
persoal ao seu servizo, así como os de sede e selo electrónico, pero a normativa vixente en 
materia de réxime local atribúelles ás Deputacións provinciais un labor de coordinación moi 
favorable para a extensión do uso dos certificados deste tipo, polo que é factible que as 
Deputacións provinciais poidan constituírse como un Rexistro delegado de certificados AP: 
persoal, selo e sede electrónica para as administracións locais do seu territorio, o que se 
instrumentaría mediante unha encomenda. 
 
8.- A devandita Lei 11/2007 non impide, nin limita, a actividade de rexistro por parte dos 
prestadores de servizos de certificación (sobre todo no caso da FNMT-RCM, na súa condición 
de organismo público), senón que fomenta a interoperabilidade entre as diferentes AA.PP. Así, o 
artigo 13.3, cita que as AA.PP poderán utilizar os seguintes sistemas para a súa identificación 
electrónica e para a autenticación dos documentos electrónicos que produzan: … “d) 
Intercambio electrónico de datos en contornas cerradas de comunicación, conforme ao 
especificamente acordado entre as partes.” A regulación deste sistema detállase no artigo 20: 
 
“Artigo 20. Intercambio electrónico de datos en contornas cerradas de comunicación. 
 

1. Os documentos electrónicos transmitidos en contornas cerradas de comunicacións 
establecidos entre administracións públicas, órganos e entidades de dereito público, serán 
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considerados válidos para os efectos de autenticación e identificación dos emisores e 
receptores nas condicións establecidas no presente artigo. 
2. Cando os participantes nas comunicacións pertenzan a unha mesma Administración 
pública, esta determinará as condicións e garantías polas que se rexerá que, polo menos, 
comprenderá a relación de emisores e receptores autorizados e a natureza dos datos que 
se han intercambiar. 
3. Cando os participantes pertenzan a distintas administracións, as condicións e garantías 
citadas no apartado anterior estableceranse mediante convenio. 
4. En todo caso deberá garantirse a seguridade da contorna cerrada de comunicacións e a 
protección dos datos que se transmitan.” 

 
Pola súa banda, no capítulo I, do título IV, desta norma determínase o marco institucional de 
cooperación en materia de administración electrónica, baseado no Comité Sectorial de 
Administración Electrónica, nos Esquemas Nacionais de Interoperabilidade e de Seguridade e 
nas redes de comunicacións das administracións públicas españolas. 
 
Neste último caso, o artigo 43 desta mesma lei expresa: 
 

“A Administración xeral do Estado, as Administracións autonómicas e as entidades que 
integran a Administración local, así como os consorcios ou outras entidades de 
cooperación constituídos para tales efectos por estas, adoptarán as medidas necesarias e 
incorporarán nos seus respectivos ámbitos as tecnoloxías precisas para posibilitar a 
interconexión das súas redes co fin de crear unha rede de comunicacións que interconecte 
os sistemas de información das Administracións públicas españolas e permita o 
intercambio de información e servizos entre elas, así como a interconexión coas redes das 
institucións da Unión Europea e doutros Estados membros.” 

 
Esta regulación supón o recoñecemento legal da comunicación entre distintas administracións 
por medio de redes telemáticas, así como a súa validez para todos os efectos, sempre que se 
garanta a seguridade e integridade da contorna cerrada de comunicación e a protección dos 
datos remitidos. 
 
9.- Considerando moi favorable, para a extensión do uso dos certificados deste tipo entre as 
administracións locais da provincia da Coruña, que a Deputación Provincial da Coruña exerza 
as súas competencias de asistenta técnica a estas, permitindo, a xestión da tramitación por 
conta dos citados concellos de certificados electrónicos dos citados na Lei 11/2007 e recollidos 
no presente acordo. 
 
As partes intervenientes, na representación e coas facultades que os seus respectivos cargos lles 
confiren, recoñécense reciprocamente capacidade e lexitimación para asinar o presente acordo, 
de conformidade co artigo 15 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, LRXPAC, formalizándoo 
sobre a base das seguintes 
 
CONDICIÓNS 
 
Primeira. O obxecto do presente acordo é que o Concello de Teo lle atribúa á Deputación 
Provincial da Coruña, a encomenda da tramitación, por conta e en nome do Concello de Teo de 
solicitudes de emisión, suspensión e revogación de certificados electrónicos. As peticións serán 
dirixidas á FNMT-RCM na súa condición de prestador de servizos de certificación. Os 
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certificados serán os da Lei 11/2007: de persoal ao servizo da administración, de sede 
electrónica e de actuación administrativa automatizada (selo electrónico), que se expidan a 
nome do Concello de Teo. 
 
Segunda.- En ningún caso, a Deputación da Coruña se considerará a administración titular do 
certificado, respectando a súa titularidade a nome do Concello de Teo e os datos consignados 
na petición. 
 
Terceira: A petición de certificados, do ámbito da Lei 11/2007 antes citados, por parte do 
Concello de Teo á Deputación da Coruña, realizarase a través da sede electrónica da 
Deputación (sede.dicoruna.es), sempre que cumpran os Esquemas Nacionais de 
Interoperabilidade e Seguridade, sen que sexa necesaria a comparecencia física do persoal do 
concello de Teo ante a oficina de rexistro da Deputación. A constatación da personalidade e 
demais datos esixidos, presumirase polo feito da petición realizada polo persoal competente do 
Concello de Teo a través das redes citadas, polo que poderán realizar tamén as peticións en 
papel mediante o envío á Deputación dos documentos públicos administrativos correspondentes 
por parte do Concello de Teo. 
Na petición do Concello de Teo constatarase a vontade de que sexa emitido, suspendido ou 
revogado o certificado de que se trate e identificarase nominalmente de forma conxunta á 
persoa titular do posto de traballo ou cargo que exerce, ao Concello de Teo e ao órgano ou 
unidade na que preste servizo, tal e como consten na petición que realice o propio concello, todo 
iso nos formatos establecidos pola FNMT-RCM. 
 
Cuarta: A petición de expedición deste tipo de certificados dirixirase por parte do Concello de 
Teo ao responsable das operacións de rexistro (ROR) da Deputación Provincial da Coruña a 
través do trámite electrónico disposto para o efecto na sede electrónica da Deputación ou 
mediante o envío da documentación en papel. Unha vez validada, por parte da Deputación 
Provincial da Coruña, a petición de certificados realizada polo Concello de Teo, a Deputación, 
a través da súa ‘ROR’, solicitará á FNMT-RCM a emisión dos certificados correspondentes 
mediante a aplicación de rexistro proporcionada pola FNMT-RCM. Co mesmo procedemento 
poderá solicitar a suspensión ou revogación dos certificados. A Deputación só poderá solicitar 
a suspensión ou revogación deste tipo de certificados no caso de que o suposto estea recollido 
na Lei 59/2003, de sinatura electrónica, normas de desenvolvemento ou na DPC da FNMT-
RCM. 
 
Os sistemas, técnicas e aplicacións que se van utilizar no intercambio de información, 
especificaranse nos procedementos de rexistro proporcionados pola FNMT-RCM á Deputación, 
que trasladará aos empregados do Concello de Teo para realizar as peticións de certificados. 
 
Para iniciar o procedemento e tramitar de forma segura as peticións de certificados, unha copia 
auténtica desta encomenda será remitida, pola Deputación á Xunta de Galicia como asinante do 
contrato coa FNMT-RCM, xunto cos datos identificativos dos responsables de ambas as dúas 
administracións (os do Concello de Teo que realizarán as peticións de rexistro á Deputación, e 
os desta no caso de que aínda non lle conste á FNMT-RCM). A Xunta de Galicia remitirá a 
copia da encomenda xunto cos datos identificativos dos representantes á FNMT-RCM para que 
lle conste tal acordo e co fin de dar de alta no Sistema de Rexistro do Departamento CERES 
desta entidade e xestionar os permisos correspondentes. Non é posible iniciar a alta no sistema 
de rexistro se non se ten constancia da entrega da citada copia auténtica desta encomenda xunto 
cos datos antes referidos. 
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Quinta: A petición de emisión, suspensión ou revogación destes certificados á Deputación 
realizaraa o persoal delegado competente do Concello de Teo utilizando para iso o seu 
certificado persoal clase 2, o de empregado público ou o DNIelectrónico. 
 
Sexta: A Deputación da Coruña asesorará en todo momento o persoal do Concello de Teo 
durante o proceso de petición e solicitude do certificado, así como no seu uso e custodias 
seguras, proporcionándolle a formación adecuada para iso. Pola súa vez, a FNMT-RCM 
resolverá as incidencias e consultas correspondentes á Xunta de Galicia e á Deputación polas 
canles existentes. 
 
Sétima: O Concello de Teo e a Deputación serán os únicos responsables das peticións e 
solicitudes de emisión, suspensión ou revogación dos certificados electrónicos ás deputacións, 
respondendo da veracidade dos datos consignados e da vontade do Concello de Teo de que sexa 
emitido, suspendido ou revogado un certificado AP (Lei 11/2007). 
 
Oitava: Financiamento. O presente acordo non comporta obrigacións económicas para as 
partes, por afectar a cuestións organizativas das administracións intervenientes. Novena: O 
presente acordo terá unha duración de 4 anos renovándose automaticamente por igual período 
se non se produce a súa denuncia por calquera das partes, sen prexuízo da facultade das partes 
para subscribir un novo. No entanto, o presente acordo quedará extinguido cando se extinga a 
adhesión do Concello de Teo ao convenio coa Xunta de Galicia. 
 
E en proba de conformidade con canto antecede, asínase o presente acordo en exemplar 
triplicado e para un só efecto, no lugar e data arriba indicados. 
 
 
O Alcalde-Presidente do     O Presidente da Deputación 
concello de Teo     Provincial da Coruña 
 
Asdo. Martiño Noriega Sánchez  Asdo. D. Diego Calvo Pouso” 
 
 
O Sr. alcalde explica que, como xa dixo na comisión informativa, hai un sistema de 

administración electrónica municipal que se fixo con fondos europeos, antes de que a 

Deputación artellara o sistema de administración electrónica para os concellos. Di que 

o servidor da administración electrónica municipal atópase en Asturias, porque así 

quedou establecido no procedemento de contratación, e o custo de mantemento é moi 

elevado, e que se pretende e integrar a administración electrónica na estrutura da 

Deputación, utilizando o servidor provincial, sen ningún tipo de custo para o concello. 

Destaca que a resposta da Deputación é favorable e deu todo tipo de facilidades.    

 

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

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

proposta. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que a administración electrónica é 

importante para o concello, e que dada a situación na que se atopan os concellos, que 

non dispoñen de medios suficientes para poñer en marcha unha administración 

electrónica propia, fai que se teñan que botar man das Deputacións para poder instalar 

as sedes electrónicas, e polo tanto tamén está de acordo 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que o seu grupo tamén está de acordo. 

 

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 2 
grupo mixto), acorda: 
 
1. A creación da sede electrónica do concello de Teo, de titularidade municipal, 
cuxo enderezo electrónico de referencia será: "sede.concellodeteo.com" 
configurándose como unha subsede da sede electrónica da Deputación 
Provincial da Coruña (sede.dicoruna.es) e que estará accesible para a cidadanía 
directamente a través do seu enderezo ou a través do enderezo desta última. 
 
2. A delegación da xestión e administración da sede electrónica municipal e para 
tal fin, a adhesión ao convenio marco de colaboración aprobado polo Pleno da 
Deputación Provincial da Coruña, na sesión plenaria ordinaria celebrada o vinte e 
oito de outubro de dous mil once, para a utilización compartida da súa sede 
electrónica e cuxo texto se recolle máis adiante. 
 
3. Realizar todas as actuacións que resulten necesarias no ámbito das 
competencias municipais para dar cumprimento aos compromisos asumidos no 
devandito convenio e, en particular, adoptar o acordo de encomenda de xestión 
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entre o concello e a Deputación Provincial da Coruña para tramitar as solicitudes 
de certificados electrónicos de empregado público, selo e sede electrónica, que 
resulta necesario para a aplicación do convenio de colaboración subscrito entre 
a Xunta de Galicia e a Fegamp para o desenvolvemento da administración 
electrónica nas entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia e cuxo 
texto se recolle máis adiante. 
 
4. Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia. 
 
 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN  DO SERVIZO DAS EIMS. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de dos servizos de benestar social e 

igualdade e participación veciñal, D. Xosé I. Iglesias Villar. 

 

O Sr. Iglesias da conta da proposta de 18/04/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social e igualdade 

de 22/04/2013. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Visto o expediente de contratación incoado por Providencia desta Alcaldía de data 
08/04/2013, para adxudicar a xestión do servizo de ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 
DO CONCELLO DE TEO. 
  
Incorporada ao expediente a seguinte documentación: 
 
- Prego de prescricións técnicas de  15/04/2013 
- Prego de cláusulas administrativas particulares de  15/04/2013 
- Informe de adxunta a secretaría de 16/04/2013 
- Informe de intervención de 16/04/2013 
 
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, previo ditame da comisión 
informativa de benestar social e igualdade, a adopción do seguinte acordo: 
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Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación da xestión indirecta, mediante 
concesión, do servizo de ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO. 
Segundo.- Aprobar os Pregos de cláusulas administrativas particulares e de 
prescricións técnicas, de data 15/04/2013, que rexerán a contratación e que se 
incorporan ao expediente. 
 
Terceiro.-  Dispoñe-la apertura do procedemento de licitación, mediante procedemento 
aberto, varios criterios de adxudicación, publicando o anuncio de licitación no BOP da 
Coruña e no perfil do contratante do concello de Teo. 
                                    
Cuarto.- Facultar ao alcalde para continuar cos trámites do expediente de contratación 
ata a clasificación das proposicións”.  
                                                                                                                                                                               
 
O Sr. Iglesias destaca que nos pregos recóllese que se trata dunha xestión de tres 

anos ampliable por outro, ata catro, e por un importe que fai necesario que se aprobe 

polo Pleno. Di que a valoración dos proxectos vaise facer por criterios técnicos, non 

valorándose as baixas do canon, que se fixa en 405.000 €, que é o canon existente, e 

establecéndose que a ratio de persoal sexa superior ao mínimo esixido pola normativa 

da Xunta. Engade que é destacable que se leve a duración do contrato a catro anos 

porque dous anos parece un período curto.  

 

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

que, tal como se quedou na Comisión Informativa, deberá retirarse o Anexo I do prego 

de prescricións técnicas porque parece que hai algunha reclamación, estando polo 

demais de acordo coa proposta. 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que reitera o dito polo Sr. 

Parajó, pero que ademais, na cláusula décimo sexta do Prego de cláusulas 

administrativas, debería modificarse o parágrafo segundo do apartado a) “Obrigas do 

concesionario”, suprimindo a última frase que di: “...... sen que o Concello teña 

responsabilidade algunha polo incumprimento de ditas obrigas.”. Considera a Sra. 

Lemus que a empresa presta un servizo público e que polo tanto hai responsabilidade 

do concello e pide que, se é posible, se suprima esa frase. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que quere facer unha queixa porque o 

anexo I do Prego que lle remitiron coa proposta está en castelán e polo tanto incumpre 
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a normativa en materia de normalización lingüística do Concello. Di que quere facer 

outra observación,  porque considera que os servizos públicos deberían internalizarse, 

xa que iso implica mais control sobre a prestación do servizo. Engade que bota en falta 

que no proxecto educativo non se desenvolva o modelo de escola que se quere, que os 

pregos valen para calquera concello de Galicia ou de calquera outro sitio, e que con 

este proxecto educativo as empresa pode facer a escola que queiran, cando debería 

aproveitarse para promocionar o idioma galego nas escolas infantís, xa que cada día 

hai menos galegofalantes. Di o Sr. Fernández que está de acordo coa proposta do Sr. 

Parajó e da Sra. Lemus, porque considera que o Concello é responsable do 

cumprimento das obrigas do empresario. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo, D. José Patiño Amboage. 

 

O Sr. Patiño manifesta que dende o seu grupo están de acordo coa proposta da Sra. 

Lemus de suprimir o anexo I, como se quedou na Comisión informativa, estando polo 

demais de acordo coa proposta. 

 

Intervén o concelleiro de benestar social e igualdade, Sr. Iglesias, e di que está de 

acordo en que se suprima o anexo I, de forma que so se facilite a información aos 

licitadores que o soliciten. Por outro lado sobre a responsabilidade do concello, á que 

se refire a cláusula décimo sexta, sinala que ao tratarse dunha xestión indirecta, o 

concello non ten responsabilidade directa sobre esta cuestión, pero en calquera caso 

non ten inconveniente en retiralo, xa que non ten incidencia na xestión do contrato, 

recolléndose no prego para garantir que o concello non teña responsabilidade 

patrimonial nestas cuestións. Dirixíndose ao Sr. Fernández, o Sr. Iglesias dille que o de 

internalizar o servizo estaría ben porén os medios dos que se dispón non permiten 

rescatar o servizo. En canto á valoración técnica, explica que se valora dende un punto 

de vista técnico por un comité de expertos, que está composto por tres persoas, 

Carmen Morán, Elsa Gómez e Berta Conde, sendo o modelo para a valoración técnica 

un modelo que propuxeron elas mesmas, e que permite valorar a adecuación ao medio 

e planificación axeitadas á contorna, propoñéndos por Carmen Morán facer un proxecto 

educativo sinxelo que permitira poder valorar se as empresas poden desenvolvelo 
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correctamente ou non, xa que se se propón un modelo moi pechado é máis difícil de 

valorar. En canto á promoción da lingua, entende o Sr. Iglesias que é un problema 

bastante profundo e que se tiverán vías de solución as propoñerián. Remata o Sr. 

Iglesias sinalando que, en relación coa supresión do parágrafo segundo do apartado a) 

da cláusula décimo sexta do prego de cláusulas administrativas, hai que distinguir entre 

supervisar e dirimir conflitos.  

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que non está de acordo co que expuxo o Sr. Iglesias, en que o concello non teña 

responsabilidade ningunha, ten dúbidas, porque cando se lle asigna a unha empresa 

un servizo público o concello ten a última responsabilidade. Di que a normativa laboral 

hai que cumprila e cando existan dúbidas sobre os incrementos que ten que cobrar o 

persoal, debe aplicarse a lexislación estatal, porque parece que hai persoal que non 

está cobrando a antigüidade, porque a empresa non lla paga e este tema hai que 

correxilo. Opina o Sr. Parajó que ademais hai que vixiar que os menús dos nenos/as 

sexan bos e abundantes porque nalgunha escola infantil hai queixas, engadindo que 

este tema xa o dixo no Pleno nalgunha ocasión. Opina o Sr Parajó que debería 

contarse con algún representante da oposición, non so na mesa de contratación, senón 

tamén para facer as bases, engadindo que, en relación co tema da lingüa, supón que 

se recolle o que marca a lexislación en temas lingüísticos.   

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que insiste en que se debe 

quitar a última frase do parágrafo segundo do apartado a) da cláusula décimo sexta do 

Prego de cláusulas administrativas, porque aínda que dende o punto de vista legal 

sexa igual que a conteña ou non, prefire que non se inclúa. Di que hai queixas das 

traballadoras das escolas infantís en relación co Regulamento, e considera que sería o 

momento de discutir no Pleno a posible modificación do Regulamento municipal das 

mesmas. Tratándose do proxecto educativo considera a Sra. Lemus que non ten 

capacidade para discutilo, fronte a un comité de expertos, pero que agradecería que se 

vixiara á empresa concesionaria no cumprimento da normativa en todos os aspectos. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o tema da lingua e da educación á 

contorna é unha cuestión política que habería que intentar incorporar ao proxecto 
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educativo sempre que sexa posible, á marxe de valoracións técnicas, que deberían 

constar nos pregos. Di que no referente á lexislación laboral o concello ten a obriga de 

velar polo cumprimento da normativa en materia laboral, facer que se cumpra a 

normativa municipal, estatal e o convenio e atender ás denuncias das traballadoras, e 

polo tanto entende que non debe constar nos pregos a última frase do paragrafo 

segundo do apartado a) da cláusula décimo sexta. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Patiño, e di que sería recomendable que existise un 

bo ambiente laboral para que repercuta na ensinanza dos nenos que é o que ten que 

preocupar. 

 

O Sr. alcalde aclara que se vai a someter a votación a proposta, tal e como foi 

ditaminada pola Comision Informativa correspondente, cos cambios sinalados no prego 

de cláusulas administrativas e no de prescricións técnicas, que se concretan, 

tratándose do prego de prescricións técnicas, na supresión do Anexo I, procedéndose á 

reenumeración do resto dos anexos, e facéndose as adaptacións oportunas no prego 

de cláusulas administrativas e no de prescricións técnicas en relación ás referencias 

que nos mesmos se fagan aos citados anexos, e en segundo lugar, polo que se refire 

ao prego de cláusulas administrativas, na supresión, no segundo párrafo do apartado 

a) da cláusula décimo sexta, do texto que di “sen que o concello teña responsabilidade 

algunha polo incumprimento de ditas obrigas”, quedando o citado párrafo redatado 

conforme se recolle a continuación: “- 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”. 

 

O Sr. Iglesias sinala que non hai problema, engadindo que o prego de cláusulas é un 

documento técnico e que no mesmo sí aparecen recollidas as penalidades ao 

contratista. Remata o Sr. Iglesias salientando que sí que se fai un seguimento da 

execución do contrato. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
catorce votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP e 2 grupo mixto), e 
dúas abstencións (2 BNG), acorda: 
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Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación da xestión indirecta, mediante 
concesión, do servizo de ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE 
TEO. 
 
Segundo.- Aprobar os Pregos de cláusulas administrativas particulares e de 
prescricións técnicas, que se incorporan a continuación, que rexerán a 
contratación e que se incorporan ao expediente. 
 
Terceiro.- Dispoñe-la apertura do procedemento de licitación, mediante 
procedemento aberto, varios criterios de adxudicación, publicando o anuncio de 
licitación no BOP da Coruña e no perfil do contratante do concello de Teo.                            
 
Cuarto.- Facultar ao alcalde para continuar cos trámites do expediente de 
contratación ata a clasificación das proposicións.  
 
“PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE 
CONCESIÓN, DO SERVIZO DE ESCOLAS INFANTÍS 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 escolas infantís municipais de Os Tilos, 
Calo e A Ramallosa. Categoría 24 do Anexo II da Lei de contratos do sector público, 
Código CPV 80110000-8,  
 
A explotación do servizo realizarase mediante a modalidade de concesión pola que o 
empresario xestionará o servizo ao seu propio risco e ventura, que deberá realizar con 
suxeición ás 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 Real Decreto Lexislativo 3/11, de 14 de novembro, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (en diante 
TRLCSP). 
 
 
Segunda.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN. 
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto, no que todo empresario 
interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos 
termos do contrato cos licitadores, de acordo co establecido no artigo 157 do TRLCSP. 
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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 en relación coa  cláusula oitava deste Prego. 
 
 
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 do canon que, en concepto de subvención, deberá abonar o Concello, de 
acordo coa oferta do adxudicatario. 

 
O tipo máximo de subvención, en concepto de contraprestación, a abonar polo concello 
será de 405.000.-€ anuais, IVE excluído. (Actividade exenta de IVE,artigo 20 Lei 37/92). 
 
O importe do remate abonarase en doceavas partes, con cargo á partida 230/227.99 do 
orzamento municipal vixente, previa presentación da factura polo concesionario por mes 
vencido, que deberá estar conformada polo/a responsable do contrato. 
 
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. 
 
 
Quinta.- DURACIÓN DO CONTRATO. 
A duración do contrato de xestión de servizo público das escolas infantís municipais do 
concello de Teo será de tres 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 1 ano, sen que a duración total do contrato poida exceder de 4 anos. 
 
A prorroga deberá solicitarse polo concesionario cunha antelación mínima de catro meses 
antes do remate do contrato, e acordarase 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 
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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. 
 
Así mesmo os licitadores deberán estar inscritos no rexistro de entidades prestadoras de 
servizos sociais.  

 
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 naturais contados a partir do día 
seguinte ao da publicación do último anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia ou 
no perfil do contratante. 
 
As proposicións tamén 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 sete 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. 
 
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 escolas infantís 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 inclúan 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: 
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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. 
 
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 
ESCOLAS INFANTÍS 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: 
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d).1.- A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse 

mediante a presentación de declaracións apropiadas de entidades financeiras ou, no seu 
caso, 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, de acordo co 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, 

en particular, do persoal responsable da execución do contrato. 
 
e) documento que acredite  a autorización para o exercicio da actividade 

As empresas licitadoras deberán acreditar a inscrición no Rexistro único de entidades 
prestadoras de servizos sociais, mediante a presentación do documento expedido pola 
Xunta de Galicia. 
 

f) 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 modo 
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro 
xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitador. 
 
 g) 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.  
 
 h) Índice dos documento que integran o sobre. 
 

• SOBRE «B» subtitulado: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” 
Conterá a seguinte documentación: 
 

a)  Proxecto de explotación. 
O proxecto de explotación, de acordo co establecido no Prego de prescricións 
técnicas, constará de: 

- Aspectos pedagóxicos.  
  - Aspectos organizativos e de xestión. 
 
b) Memoria de melloras. 
Deberá presentarse unha memoria, debidamente valorada, na que se describirán as 
melloras na prestación do servizo ofertadas polo licitador.  
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• 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 indirecta do servizo público das escolas infantís 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 de: Subvención a abonar polo Concello 
405.000,.- € anuais, IVE excluído, (Actividade exenta de IVE,artigo 20 Lei 37/92). 
 

En ________________, a _____ de ______________ de 20____. 
 

Sinatura do licitador, 
 

Asdo. _________________». 
 

 
b) Relación de persoal ofertados sobre o mínimo establecido no Prego de 

prescricións técnicas. 
Na relación do persoal ofertado a maiores do mínimo esixido no Prego de 
prescricións técnicas, deberá especificarse o tipo de persoal e a xornada de cada 
posto ofertado.  

 
c) Medios materiais ofertados. 
Debera presentarse un documento no que o licitador detalle o importe ofertado  para 
subministro de xoguetes e material didáctico non funxible de interese para o 
funcionamento do servizo, e no seu caso, compromiso de subministrar, para todo a 
vixencia do contrato, o vestiario de persoal adscrito ao servizo co logotipo das 
escolas infantís de Teo e as axendas escolares, para todo o alumnado. 

 
d) Estudio económico.- Incluirase como documento separado o estudio económico  
suficientemente detallado, no que xustifique a oferta realizada, de acordo co modelo 
establecido no Prego de prescricións técnicas, que recolla por separado os gastos e 
ingresos previstos durante a vixencia do contrato, fundamentando a subvención 
solicitada ao Concello. 
 

Oitava.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN. 
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta máis vantaxosa atenderase 
os seguintes criterios de adxudicación: 
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1.- Incremento de medios persoais: de 0 a 25 puntos.- Neste apartado valorarase o 
incremento de persoal sobre o mínimo esixido no Prego de prescricións técnicas, sen custo 
para a administración, da seguinte forma: 
 
Por cada posto de traballo de persoal de atención a xornada completa, incrementado sobre 
o mínimo establecido no Prego de prescricións técnicas: 7 puntos. No caso de que os 
postos de traballo ofertados sexan a media xornada a puntuación será a metade. 

 
Por cada posto de traballo de persoal de apoio, a xornada completa, incrementado sobre o 
mínimo establecido no Prego de prescricións técnicas: 5 puntos. No caso de que os 
postos de traballo ofertas sexan a media xornada a puntuación será a metade. 

 
Por incremento do contrato do persoal de administración, durante os meses de agosto a 
febreiro, ambos incluídos, a media xornada: 4 puntos. 
 
2.- Medios materiais ofertados: de 0 a 11 puntos.- Neste apartado valorarase o 
subministro de material ofertado para o desenvolvemento do servizo, a cargo do 
adxudicatario, da seguinte forma:  
  

• Por cada mil euros de subministro de xoguetes e material didáctico non 
funxible de interese para o funcionamento do servizo, ofertados para toda a vixencia 
do contrato 0,5 puntos ata un máximo de 8 puntos. 
• Subministro de axendas escolares, para todo o alumnado, durante toda a 
vixencia do contrato: 2 punto.   
• Subministro de vestiario de persoal adscrito ao servizo, co logotipo das 
escolas infantís de Teo: 1 punto. 

 
3.- Proxecto de explotación: de 0 a 54 puntos.- Neste apartado valoraranse os aspectos 
pedagóxicos e de xestión do servizo, da seguinte forma: 
 

 De 0 a 30 puntos para a valoración dos aspectos pedagóxicos  
propostos. 

 
 De 0 a 24 puntos para a valoración dos aspectos organizativos e de 

xestión. 
 
4.- Melloras ofertadas: de 0 a 10 puntos.- Valoraranse as melloras propostas polo 
licitador, sen custe adicional para a administración, da seguinte forma: 
  

• Programa de actividades complementarias realizadas por persoal alleo ao propio da 
EIM, situadas no calendario anual e cuantificadas por horas, tendo en conta a 
calidade técnica da proposta e a complementariedade das actividades consideradas 
no proxecto educativo, de  0 a 5 puntos  

• Gastos de investimento en equipamento adicional, que redunden na mellora da 
prestación do servizo, de  0 a 5 puntos.  

As melloras ofertadas deberán estar valoradas economicamente, e directamente 
relacionadas co obxecto do contrato. 
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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, D. Martiño Noriega Sánchez, ou concelleiro/a en quen delegue. 
 
Vogais: 

— Dª. Virginia Fraga Díaz, secretaria xeral do concello. 
— Dª. Mónica Lado Varela, interventora do concello. 
— Dª. Mª. Carmen Hermida Otero, educadora familiar do concello. 
— D. Ignacio Iglesias Villar, concelleiro de benestar social e igualdade.  
— Un concelleiro designado polo grupo municipal do BNG.  
 

Secretaria: Dª. Mª. Pilar Sueiro Castro, adxunta á secretaría do concello. 
 
Suplentes: Os membros da mesa de contratación poderán ser substituídos por causa 
xustificada. A estes efectos a secretaria e a interventora serán substituídas polo/a 
funcionario/a que legalmente as substitúan; a educadora familiar pola psicóloga do 
concello; o concelleiro de benestar social e igualdade pola concelleira de educación; o/a 
concelleiro/a designado polo grupo municipal do BNG, por outro concelleiro designado polo 
mesmo grupo municipal. 
  
A secretaria da mesa será substituída pola administrativa adscrita á secretaría xeral, Dª. 
Elena Méndez Buela. 
 
A mesa poderá solicitar os informes técnicos que estime necesarios para a valoración das 
proposicións. 

 

Décima.- COMITÉ DE EXPERTOS 
Considerando que a valoración atribuída aos criterios que dependen dun xuízo de valor é 
maior que a correspondente aos criterios avaliables de xeito automático de conformidade 
co establecido no Real Decreto 817/09, polo que se desenvolve parcialmente a Lei de 
contratos do sector público, a valoración dos sobres B realizarase por un comité de 
expertos que estará constituído da seguinte forma: 
 

- Dª.Berta Conde López, coordinadora dos servizos sociais do concello. 
- Dª. Carmen Morán de Castro, profesora de pedagoxía da USC. 
- Dª. Elsa Raquel Gómez Gómez, técnica do Consorcio de Igualdade e Benestar. 

 
Décimo primeira.- 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. 
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Se na documentación presentada por algún licitador se observan  defectos substanciais ou 
deficiencias non emendables,  non será admitida á licitación, quedando excluído do 
procedemento. 

Nun prazo non superior a sete días, contados dende a apertura dos sobres A, a mesa 
procederá a apertura dos sobres «B», en acto público ao que serán convocados os 
licitadores a través do perfil do contratante do Concello. 
 
Reunida a mesa de contratación na data sinalada, e iniciado o acto público, o presidente 
dará conta ós asistentes do número de proposicións recibidas, comunicando o resultado da 
cualificación dos documentación administrativa presentada. 
 
Unha vez abertos os sobres B a mesa procederá a entregar a documentación contida nos 
mesmos ó comité de expertos para que proceda a súa valoración, fixando a data de 
apertura dos sobres «C»., que se celebrará en acto público ao que serán convocados os 
licitadores a través do perfil do contratante do Concello. 
 
Unha vez valorada a documentación contida bos sobres B, polo comité de expertos, a 
mesa procederá á apertura dos sobres «C», en acto público, no que se dará conta do 
resultado da valoración dos sobres B, procedendo posteriormente á valoración das 
proposicións de acordo cos criterios establecidos no Prego, podendo solicitar, a estes 
efectos os informes que estime oportunos. 
 
A mesa de contratación, unha vez valoradas as proposicións admitidas á licitación, 
procederá a formular a proposta de adxudicación a favor da proposición que resulte mais 
vantaxosa, que elevará ao órgano de contratación. 
 
A proposta de adxudicación non crea dereito algún en favor do licitador proposto fronte á 
administración, non obstante, cando o órgano de contratación non adxudique o contrato de 
acordo coa proposta da mesa deberá motivar a súa decisión (art. 160.2 do TRCSP) 
 
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e 
admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo 
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise 
recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan 
inviable, será desestimada pola mesa, en resolución motivada. 
 

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. 
Así mesmo o licitador deberá comprometerse a adscribir á execución do contrato os 
medios persoais e materiais que ofrecese adscribir ao mesmo na súa proposición.  
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Décimo segunda.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO. 
O órgano de contratación realizará a adxudicación do contrato dentro dos cinco días 
hábiles seguintes á recepción da documentación presentada polo licitador que realizou a 
proposición mais vantaxosa, non podendo declarar deserta a licitación se existe algunha 
proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no Prego. 
 
A adxudicación deberá ser motivada e notificarase aos candidatos, simultaneamente 
publicarase no perfil do contratante. A notificación deberá conter a información necesaria 
que permita aos licitadores interpor os recursos pertinentes.  
 
Décimo terceira.- 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. 
 
A garantía, que poderá constituírse por calquera das formas previstas no artigo 96 do 
TRLCSP, e que responderá dos conceptos incluídos no artigo 100, non será devolta nin 
cancelada ata que transcorra o prazo de duración do contrato e produza a reversión do 
servizo. 
 
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 deberá procederse ao inicio da actividade, na data que 
fixe a administración, 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 PATRONAL 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. 

 

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. 
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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: 
 

— 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. 

— Obter as licenzas e autorización necesarias para a xestión do servizo. 
— 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. 

— 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). 

— Cumprir os requisitos previstos no artigo 227 e 228 en relación co 289 do 
TRLCSP para os supostos de subcontratación. 

— Informar ao Concello de calquera incidencia que poida afectar á normal 
prestación do servizo   

— Contratar unha póliza de seguros para cubrir a responsabilidade patronal, civil e 
patrimonial por importe igual ou superior a 600.000,- €, 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  

— Presentar no Concello, con periodicidade mensual, a conta de recadación das 
tarifas abonadas polos usuarios. 

— Conservar as instalacións en perfecto estado de funcionamento, ornato e 
limpeza o longo de toda a duración do contrato. 

— Non utilizar as instalación para fins que non sexan os propios do cumprimento do 
contrato de acordo co Prego de prescricións técnicas. 

— 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. 

— Velar pola correcta utilización das instalacións por parte dos usuarios, 
facilitándolle ao Concello as labores de control e inspección das mesmas. 

— Respectar as normas de hixiene, seguridade e salubridade establecidas na 
normativa aplicable.   

— 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, en concepto de subvención, prevista no Prego  
pola xestión e explotación do servizo. 
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c. Obter a adecuada compensación económica para manter o equilibrio económico 
da concesión, no suposto de modificacións do servizo impostas pola 
administración 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, así como os permisos 
e autorizacións municipais necesarias para a xestión do servizo.  

 
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.- SUBROGACIÓN DE PERSOAL. 
O adxudicatario deberá subrogarse na contratación do persoal que actualmente presta 
servizo nas escolas infantís municipais de Os Tilos, Calo e A Ramallosa.  

Os licitadores deberán ter en conta as condicións laborais dos empregados a subrogar 
para elaborar as súas ofertas e estudos económicos.  
 
 
Décimo oitava.-  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 nos artigos 286 e 287 do TRLCSP. 
 
 
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. 
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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. 
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 dous 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) Omisión do deber de comunica-las incidencias e anomalías non imputables ó 
concesionario que sexan detectadas. 

 
• Incumprimentos graves: 
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a) Desobediencia ás ordes do persoal competente do Concello. 
b) Falta de rendemento que afecte á calidade do servizo cara o usuario. 
c) Neglixencia no mantemento e control das instalacións. 
d) As accións ou omisións que alteren a prestación do servizo ou que produzan 

danos ás instalacións. 
e) A falta de sinais ou dispositivos de protección complementarios que supoñan 

riscos de accidentes. 
f) A deficiente prestación dos servizos, segundo informe dos servizos técnicos 

do Concello. 
g) Non acudir ás reunións de seguimento do contrato cando sexa convocado.  
h) A interrupción do servizo, salvo que concorran circunstancias de forza maior 

comunicadas coa debida antelación, ou en caso de folga legal. 
i) 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 respecto 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) A esixencia de percepcións económicas dos usuarios non debidamente 

autorizadas. 
i) O impago das pólizas de todo risco e responsabilidade civil, ou a resolución 

das pólizas sen permiso do Concello. 
j) A reincidencia na comisión de faltas graves. 

 
Os incumprimentos do concesionario serán sancionados: 

 
• Os incumprimentos leves, con multa de ata 500,00 €. 
• As faltas graves, con multa  de 500,00 € a 2.000,00 €.  
• As faltas moi graves, con multas de 2.000,00 € e 6.000,00 €, 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.-  REVISIÓN DE PREZOS. 
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. 
 
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.-  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. 
 
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 quinta.-  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 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 
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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”. 
 
 

“PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A XESTIÓN DO SERVIZO DAS 
ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO 

1.-OBXECTO  
O obxecto deste prego de prescricións técnicas é determinar as condicións nas que se 

realizará a xestión do servizo das escolas infantís municipais do Concello de Teo, que 

atinxe aos seguintes centros:  

• Escola infantil municipal dos Tilos, sita na Rúa Ameneiro dos Tilos 

• Escola infantil municipal de Calo, sita no lugar de Fixó, Calo  

• Escola infantil municipal da Ramallosa, sita na Rúa da República de Arxentina, Lucí. 

A xestión destas escolas comprende a atención dos nenos/as escolarizados nelas, tanto 

nos aspectos educativos do primeiro ciclo de educación infantil como a súa alimentación, 

coidado e hixiene dentro do horario de funcionamento das escolas, así como a xestión e 

administración dos centros baixo a coordinación do/a concelleiro/a da área. 

A empresa adxudicataria cumprirá os acordos e convenios asinados polo Concello de Teo 

nos aspectos que teñan que ver co modelo de escola infantil, sempre que non supoña un 

custe adicional para esta. 

As escolas infantís municipais do concello de Teo (en diante EIM) adaptaranse ao 

establecido no Regulamento de organización e funcionamento das escolas infantís 

municipais do Concello de Teo, que se achega como anexo II a este prego, así como a 

normativa de referencia para este tipo de servizos de ámbito autonómico e estatal.  

Os cambios na normativa vixente serán de obrigado cumprimento para a empresa 

adxudicataria, aínda que supoñan un custo adicional, sempre que se restableza o equilibrio 

económico financeiro da concesión. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS XERAIS DO SERVIZO 

A educación infantil dirixida a nenos/as de idade comprendidas entre os 0 e 3 anos compre 

respecto dos/das menores unha dobre función, educativa e asistencial, ao tempo que unha 

labor facilitadora da conciliación persoal, laboral e familiar no que respecta ás familias. Os 

concellos teñen atribuídos nos artigos 25 da Lei de bases de réxime local e no 80 da Lei da 
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administración local de Galicia competencias en materia de servizos sociais, promoción e 

inserción social que a Lei 13/2008 de servizos sociais veu a ratificar. As normas de réxime 

local outorgan igualmente nos artigos mencionados competencia para a execución de 

programas propios destinados á infancia e xuventude. O Decreto 99/2012 polo que se 

regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, recolle no artigo 26, entre 

as funcións que serán obxecto da prestación de servizos sociais comunitarios específicos a 

“atención da primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da 

vida laboral e familiar”. Ditos servizos sociais comunitarios específicos, segundo o artigo 30 

da mesma norma, poderán ser xestionados polos concellos. 

2.1. Organización das unidades dos centros 

As tres escolas infantís municipais contan coa seguinte distribución de aulas: 

EIM dos Tilos: tres unidades 

1. Unha unidade de 0 a 1 anos  

2. Unha unidade de 1 a 2 anos 

3. Unha unidade de 2 a 3 anos 

A capacidade total de prazas simultáneas é de 41. 

EIM de Calo: catro unidades 

4. Unha unidade de 0 a 1 ano 

5. Dúas unidades de 1 a 2 anos  

6. Unha unidade de 2 a 3 anos 

A segunda das aulas autorizadas para o agrupamento 1-2, normalmente, é oscilante por 

curso académico, entre os agrupamentos de 1-2 e 2-3 anos. 

A capacidade total de prazas simultáneas é de 54 prazas no caso de existir 2 unidades 1-2 

e  

de 61 no caso de que existan 2 unidades 2-3. 

EIM da Ramallosa: cinco unidades 

7. Unha unidade de 0 a 1 ano 

8. Dúas unidades de 1 a 2 anos  

9. Dúas unidades de 2 a 3 anos 

A capacidade total de prazas simultáneas é de 74. 
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A agrupación por idades poderá sufrir variacións en función dos criterios organizativos que 

asuma o Concello de Teo como titular do servizo de acordo coa normativa vixente e coa 

aprobación da administración autonómica.  

Nos momentos de baixa ocupación poderán realizarse agrupamentos de varias idades (0-

2:10 prazas ou 0-3: 15 prazas). Ditos agrupamentos deberán ser comunicados á 

administración local para a súa autorización e non poderán supor a limitación de prazas. 

2.2. Calendario e horario de atención 

Os centros permanecerán abertos de luns a venres, excepto días festivos segundo o 

calendario laboral, 12 meses ao ano salvo causa xustificada; entre as 7:30 e as 20:30 

horas ininterrompidamente. Durante os meses de xullo e agosto o horario de cada un dos 

centros adaptarase á demanda real das familias usuarias do servizo, podendo ser inferior 

ao anteriormente nomeado. 

2.3. Servizo de comedor 

Os centros ofrecerán servizo de almorzo, xantar e merenda para o alumnado segundo o 

horario de asistencia deste. O seu custo corresponderase co establecido na normativa 

municipal reguladora dos prezos públicos pola prestación deste servizo. 

Os horarios de prestación destes servizos serán os seguintes: 

- Almorzo: 7:30 a 9:00 horas 

- Xantar: 12:30 a 14:00 horas 

- Merenda: 17:30 a 18:30 horas 
Ademais as EIM prestarán un servizo de merenda de media mañá que consistirá nun 

tentempé que forme parte dunha alimentación equilibrada e suficiente. A prestación deste 

servizo será sufragado integramente pola empresa adxudicataria. 

O horario de prestación deste servizo será ás 11:00 horas 

 

3.- INTRUMENTOS DE XESTIÓN  

3.1. Órganos e papel da empresa xestora do servizo no seu funcionamento 

As escolas infantís municipais dispoñen dos seguintes órganos colexiados para o seu 

funcionamento: 

a) Comisión de baremación 

b) Consello escolar  

c) Comisións educativas 
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d) Comisión educativa permanente (formada polas tres directoras e unha persoa 

representante do Concello, preparará os asuntos a tratar nas comisións educativas 

dos centros e incidirá na mellora da coordinación intercentros e na comunicación co 

concello). 

A empresa xestora garantirá que os mencionados órganos cumpran as funcións que lle son 

outorgadas a cada un destes.  

 

3.2. Documentos técnicos e papel da empresa xestora do servizo na súa elaboración 

A actividade das EIM válese dos seguintes instrumentos documentais: 

a) Proxecto educativo das EIM: no cal se recollen os valores, os obxectivos e as 

prioridades de actuación. Dito proxecto partindo das características do ámbito social 

e cultura do municipio de Teo, fundamentarase nunha visión educativa global, 

pluralista e integradora, de convivencia na diversidade, que garanta unha educación 

que permita crecer e desenvolverse como persoas nun ambiente de afectividade 

que sexa o motor de desenvolvemento e maduración nas aprendizaxes 

significativas, adquirindo e respectando os valores e as normas de convivencia; de 

forma que se reforce a autonomía, a creatividade, a comprensión e as 

competencias das/dos nenas/os. 

b) Programación xeral anual: ao comezo de cada curso e no marco do proxecto 

educativo os centros elaborarán unha programación de actividades a través das 

cales se traballen as distintas áreas que compoñen o currículo do primeiro ciclo de 

educación infantil. 

c) Memoria anual: ao finalizar cada curso os centros elaborarán unha memoria 

recompilatoria da execución efectiva da programación xeral anual na que ademais 

de avaliar o seu desenvolvemento se incluirán propostas de mellora cara o seguinte 

curso. 

A empresa xestora presentará as propostas de todos estes documentos ao Concello para a 

súa revisión e posteriormente procederase, no seu caso, á aprobación polo órgano 

competente. Igualmente remitirá as propostas de mellora daqueles documentos que se 

veñan empregando e que sexan obxecto de actualización ou mellora. 
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4.- OBRIGAS DA EMPRESA ADXUDICATARIA 

O Concello de Teo, a través da concellaría de benestar, realizará o seguimento do 

contrato, podendo solicitar á empresa adxudicataria cantos documentos e informes estime 

oportunos para o control do cumprimento do contrato de acordo coa proposta presentada 

por esta. Ademais das obrigas xa mencionadas no punto 3 deste prego, así como das 

establecidas no prego de cláusulas administrativas, a empresa adxudicataria será obxecto 

de fiscalización en todo o referente ao cumprimento das seguintes obrigas: 

 Prestación do servizo de acordo coa normativa municipal de referencia. 

 Documentación educativa: a empresa adxudicataria deberá respectar os contidos 

do proxecto educativo aprobado polo órgano competente que se adaptará ao fixado 

pola normativa autonómica en relación ao currículo da educación infantil na 

comunidade autónoma, sen prexuízo da xa enunciada competencia na elaboración 

de dita documentación. Na actualidade respectará o recollido no Decreto 330/2009 

de 4 de xuño.  

No referido aos expedientes individuais do alumnado, deberá existir documentación 

suficiente e actualizada na que se recolla a evolución da/do nena/o. 

 Documentación de organización: a empresa adxudicataria garantirá a existencia dun 

regulamento de réxime interno do centro aprobado polo órgano competente e 

visado pola administración autonómica. Así mesmo, será responsable de manter 

completa e actualizada a totalidade da documentación tanto no referido ás 

esixencias xerais de cada un dos centros (disposición ao público dos regulamentos 

de réxime interno, do permiso de inicio de actividades, rexistro de altas e baixas e 

da distribución horaria do persoal que garanta o cumprimento das ratios de 

atención, protocolo de ingreso e adaptación, cadro de menús, aviso da existencia de 

libro de reclamacións, copia da xustificación documental de contar coas pólizas de 

seguros pertinentes,...) como dos expedientes individuais das nenas e nenos (no 

referido á parte administrativa, rexistros diarios, información sanitaria,...). En xeral 

será responsabilidade da empresa xustificar documental e suficientemente o 

cumprimento dos requisitos esixidos na xestión das escolas infantís cando se 

desenvolvan controis de legalidade tanto por parte da administración local como 

autonómica. 

 Contratación de pólizas de accidentes, responsabilidade civil e de danos. 

 Admisión e agrupamento dos nenos e nenas. 
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 Configuración dos órganos de xestión do centro en relación co persoal do mesmo. 

 Cumprimento da normativa laboral vixente. A empresa adxudicataria deberá 

observar a normativa vixente en materia laboral, social e tributaria, en especial as 

obrigas derivadas da relación co persoal integrado na xestión do servizo. Neste 

senso a empresa adxudicataria respectará e, no seu caso, mellorará os criterios de 

titulación e ratio fixados no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os 

centros de menores e os centros de atención á infancia.  

 Achegará a documentación necesaria aos efectos de solicitude e xustificación de 

subvención a outras administracións. 

 A titularidade municipal farase constar en todo o material que se identifique de 

forma corporativa. 

 En calquera difusión de actividades ou servizos que realice a empresa xestora 

farase constar a titularidade municipal da escola infantil, así como os logotipos e a 

imaxe gráfica do concello. E en ningún caso se empregará a imaxe interna ou 

externa das instalacións e do servizo con motivos publicitarios ou calquera outro 

interese exclusivo do concesionario sen que conte con autorización previa e de 

forma expresa polo concello de Teo. 

 O adxudicatario ten a obriga de manter en bo estado e reparar ou repoñer, no seu 

caso, as instalacións e o equipamento tanto o cedido polo concello, como o da súa 

propiedade, obrigándose a devolver ao remate da concesión todo o equipamento 

entregado nas mesmas condicións da entrega inicial. 

 

5.-MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS 

5.1 Medios persoais 

A empresa adxudicataria deberá dispoñer en todo momento de persoal suficiente para a 

prestación do servizo segundo o criterio que a seguir se enuncia, e que se considerará 

como persoal mínimo esixido.  

• En cada unhas das EIM existirá: 

-  Persoal de atención 

O seu número corresponderase co número de unidades en funcionamento en cada 

centro máis un. Esta ratio deberá cumprirse ao longo de toda a xornada na que 

permaneza o centro aberto. Debe distinguirse: 
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 Persoal de dirección: cada un dos centros contará con unha persoa que se atope en 

posesión da titulación de psicopedagoxía, pedagoxía ou maxisterio en educación 

infantil que exercerá a dirección do centro. Esta persoa estará contratada a xornada 

completa. 

 Persoal educativo: contarán con titulación de psicopedagoxía, pedagoxía, maxisterio 

en educación infantil ou persoal técnico superior en educación infantil ou 

equivalente.  

 

- Persoal de apoio 

Este persoal deberá estar en posesión dalgunha das titulacións antes nomeadas ou no 

seu caso: técnico en atención sociosanitaria, técnico superior en animación 

sociocultural, técnico en coidados auxiliares de enfermaría, diplomatura en puericultura 

recoñecido pola administración competente ou aquelas outras recoñecidas como 

apropiadas polo órgano competente na autorización do centro. 

 Nas EIM dos Tilos e de Calo existirá ao menos unha persoa de apoio en cada 

centro ao longo de toda a xornada.  

 Na EIM da Ramallosa haberá dúas persoas contratadas como persoal de apoio a 

tempo completo (deberán cubrir toda a xornada). Estas persoas solaparan as súas 

xornadas de traballo nas horas centrais do día coincidindo co horario de xantar e co 

momento de maior transito de nenos e nenas 

- Persoal de servizos.  

Cando menos deberá disporse de persoal coa titulación que a normativa xeral esixa para 

garantir os seguintes servizos xerais: 

 Persoal de cociña: ao menos unha persoa con adicación parcial e con habilitación 

para a manipulación de alimentos por cada centro. 

 Persoal de limpeza: ao menos unha persoa con adicación parcial por centro ou ben 

dispor dun servizo subcontratado con unha empresa de limpeza. 

• Para as tres EIM: 

- Persoal de administración. 

Existira un posto de traballo, a media xornada, para facer tarefas de auxiliar administrativo, 

nos meses de marzo a xullo, ambos incluídos, coa función de apoiar todas as xestións que 

se relacionan coa  admisión do alumnado. 
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Tomando en consideración o número de aulas de cada centro e o horario de apertura 

destes, as propostas de persoal adscrito a cada centro que figuren no proxecto de 

explotación debe incluírse un horario de traballo dos profesionais no que quede reflectido o 

cumprimento das ratios anteriormente mencionadas. 

Todo o persoal que preste servizo nas escolas infantís municipais terá que estar cualificado 

para realizar o seu traballo en lingua galega.  

A contratación do referido persoal levarase a cabo cumprindo a normativa sobre 

contratación laboral. 

A empresa adxudicataria deberá manter o mesmo persoal ao longo do curso, salvo causa 

debidamente xustificada. De producirse baixas e novas incorporacións estas deberán ser 

comunicadas ao concello con carácter previo á súa realización efectiva. 

En ningún caso as relacións laborais suporán dependencia directa do persoal afecto ao 

servizo respecto do Concello de Teo. 

O persoal da empresa adxudicataria participará dos órganos colexiados das EIM e das 

actividades que estes realicen, atendendo aos procedementos fixados no Regulamento 

municipal e nos distintos regulamentos de réxime interno de cada un dos centros. 

5.2. Subrogación  

O adxudicatario está obrigado a subrogarse na contratación do persoal adscrito ao servizo 
de escolas infantís municipais de OsTilos, Calo e A Ramallosa.  

Os licitadores deberán ter en conta as condicións laborais dos empregados para elaborar 

as súas ofertas e estudos económicos.  

5.3 Medios materiais 

O Concello de Teo proporcionará as instalacións necesarias habilitadas para o 

funcionamento do servizo co equipamento que se relaciona no anexo I deste prego.  

A empresa adxudicataria estará obrigada a subministrar os mandilóns para todo o 

alumnado, co logotipo das EIM, durante toda a vixencia do contrato, sen custo algún para o 

concello e as familias. 

As empresas licitadoras deberá informar, nos aspectos pedagóxicos do proxecto de 

explotación, que medios materiais serán necesarios para o desenvolvemento das 

actividades a desenvolver no servizo de escola infantil.  
Para os efectos de distinguir as obrigas de financiamento respecto do material a empregar 

nas actividades realizase a seguinte diferenciación actividades colectivas (vinculadas á 

elaboración de material decorativo do centro ou outras de similar entidade) e actividades 
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individuais (vinculadas á elaboración de materiais individuais aínda cando sexa elaborado 

dentro dun proceso grupal). 

A empresa adxudicataria estará obrigada a subministrar o material a empregar nas 

actividades colectivas, sen custo algún para o concello e as familias. 

O material necesario para as actividades individuais serán por conta das familias, sen que 

en ningún caso supoña un custo, por neno/a e curso escolar, superior a 40 euros, 

conforme a prezos de mercado. A empresa adxudicataria deberá presentar un exemplo de 

oferta deste material ao comezo de cada curso, tendo que asumir de forma directa os 

gastos de materiais para estas actividades que non sexa posible incluír dentro deste prezo.  

As familias non estarán obrigadas a adquirir o material segundo a oferta presentada, que 

terá carácter orientativo e servirá de garantía respecto da posibilidade de compra do 

material polo prezo indicado. 

 

6.- MELLORAS 

Valoraranse aquelas ofertas que supoñan unha mellora sobre o contido da prestación 

prevista no prego de prescricións técnicas, concretamente: 

 Programa de actividades complementarias realizadas por persoal alleo ao propio da 

EIM, situadas no calendario anual e cuantificadas por horas. Valorarase a calidade 

técnica da proposta e a complementariedade das actividades consideradas no 

proxecto educativo. 

 Gastos de investimento en equipamento adicional. Valorarase a inversión en 

equipamento que redunde na mellora da prestación do servizo.  

As melloras deberán estar valoradas economicamente e estar vinculadas a coherencia, 

interese e harmonía do servizo.  

En ningún caso se estimarán aquelas propostas de melloras que sexan obxecto de 

consideración a través de criterios avaliables de forma automática. 

 

7.-DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

7.1. Proxecto de explotación 

Para o análise das propostas presentadas deberá achegarse unha proposta técnica que 

permita coñecer o grao de adaptación do servizo ofertado ás necesidades e características 

das EIM. Os contidos desta proposta estruturaranse entorno aos seguintes enunciados: 
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a) Aspectos pedagóxicos: contextualización e acción educativa no servizo de 
escola infantil 

Na súa elaboración deberán tomarse en consideración os seguintes epígrafes: 

 O contexto das EIM de Teo e a súa incidencia e relación coa Educación Infantil                     

- Características socio-económicas e culturais   

- Patrimonio e tradicións do concello 

- Recursos e equipamentos sociais 

- Servizos e recursos de atención á infancia e ás súas familias: coordinación 

- Propostas de inserción no territorio e relación coa comunidade 

 Sinais de identidade               

- Liña pedagóxica 

- Valores educativos de referencia 

- Orientacións metodolóxicas xerais 

- A planificación lingüística  

 Proposta pedagóxica            

- Obxectivos 

- Eixos vertebradores ou núcleos básicos da programación dos contidos 

(Exemplificación de 1 unidade por grupo de idade) 

- Criterios, procedementos e instrumentos para a avaliación das aprendizaxes, do 

proceso educativo e da práctica docente 

- Medidas de atención á diversidade (social, cultural, funcional) e inclusión 

educativa. 

- Planificación educativa dos espazos e organización dos tempos 

- Criterios para a selección e uso de recursos materiais 

 Relación coas familias 

- Medidas de información e comunicación 

- Medidas de colaboración 

- Medidas de implicación 

b) Aspectos organizativos e de xestión 

Na súa elaboración deberán tomarse en consideración os seguintes epígrafes: 

 Procesos de admisión de solicitudes e adxudicación de prazas 

 Planificación anual do curso escolar 
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 Proposta organizativa dunha xornada completa na escola infantil: tempos, espazos 

e recursos nos momentos de acollida, recollida, alimentación, hixiene e descanso 

 Proposta organizativa dos servizos de cociña e limpeza 

 Proposta organizativa do apoio administrativo 

 Proposta respecto dos tempos e procedementos do persoal de atención para o 

deseño, elaboración e avaliación da programación 

 Proposta de participación das familias na organización do servizo de escolas 

infantís 

 Programa de integración das tres escolas infantís municipais 

 Sistemas de avaliación interna de calidade do servizo e existencia de sistemas de 

garantía de calidade certificada 

 Plan de formación das traballadoras das escolas infantís 

 

7.2. Memoria sobre as melloras 

Achegarase unha memoria explicativa sobre as melloras ofertadas na que se fará constar:  

 Xustificación e argumentación sobre a súa conveniencia 

 Valoración económica, sostemento financeiro e repercusión no gasto previsto 

Na memoria deberá constatarse que as melloras, ademais de repercutir positivamente na 

prestación do servizo, non suporán gasto algún a maiores para o concello ou para as 

familias usuarias do servizo. 

 

7.3. Estudo económico  

Xunto coa oferta económica presentarase o estudo económico desagregado que demostre 

a viabilidade da oferta. Presentarase un único estudo económico para as tres EIM. Dito 

estudo deberá adaptarse á seguinte estrutura:  

Ingresos previstos Gastos previstos 

 

Do Concello de Teo 

- Pola xestión do servizo 

_________ 

 

Persoal 

- Retribucións (básicas e complementarias) 

________ 
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Pola prestación do servizo 

- Cobramento de servizos 

prestados polo centro 

________________________

_ 

 

Outros ingresos  

(especificar concepto e procedencia) 

______________________________

__ 

- Cotas da Seguridade Social 

___________________ 

Material 

- Material de oficina 

___________________________ 

- Prensa, revistas e publicacións periódicas 

________ 

- Material funxible e específico 

__________________ 

- Fotocopias e reprografía 

______________________ 

- Outros (especificar) 

__________________________ 

Xerais 

- Auga 

_________________________________

____ 

- Combustible para calefacción 

__________________ 

- Combustible para outros usos 

__________________ 

- Electricidade 

________________________________ 

- Lenzaría e vestiario 

__________________________ 

- Produtos alimenticios 

_________________________ 

- Outras subministracións 

_______________________ 

- Teléfono 

_________________________________

__ 

- Comunicacións 

postais________________________ 



 

 - 46 -

- Tributos locais, autonómicos e estatais  

_________________________________

________ 

- Limpeza (no caso de tela contratada con 

outra empresa) 

_________________________________ 

- Outros (especificar) 

__________________________ 

Actividades 

- Subcontratacións____________________

_________ 

- Outros gastos directamente vinculados a 

estas 

actividades________________________

________ 

Ingresos totais Gastos totais 

8.-CONTROL E SEGUIMENTO DO CONTRATO. 

A persoa responsable do contrato que designe a administración, e no seu caso a/o 

concelleira/o delegada/o da área, exercerán o control e seguimento do cumprimento do 

contrato”. 

 

 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE CREDITOS  
07/2013, TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 03/2013. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 18/04/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos 

económicos de 22/04/2013. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

Téndose tramitado o expediente de modificación de créditos nº07/2013 pola vía da 

transferencia  de créditos nº03/2013 para dotar do crédito necesario ás seguintes 

partidas: 
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a)partida 161/610.01 do Orzamento de 2012 prorrogado a 2013, para financiar a obra 

do POS 2013.-Mellora da rede de abastecemento en Ribeira e ampliación a Olveira e 

Fontenlo, con crédito procedente da partida 450/619.00 por importe de 231.344,05€ e 

da partida 450/619.01 por importe de 14.732,48€. 

 

b) partida 230/480.03, de emerxencias sociais, con crédito procedente das partidas 

151/227.06.-urbanismo, traballos outras empresas,  con 10.000€ e 151/609.01.-

urbanismo, investimentos SUD 7. 

 

Visto o informe de intervención emitido ao respecto en data 10/04/2013. 

 

Considerando que a data de hoxe, xa se dictou a resolución de adxudicación da obra 

do POS 2012 Complementario por 94.397€, de xeito que é posible ceder os 14.732,48€ 

da partida 450/619.01 da baixa en adxudicación. 

 

Considerando o disposto nos artigos 179 e 180 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, 

TRLRFL e nos artigos 40 a 42 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

 

PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas, 

Facenda e Asuntos Económicos, a adopción dos seguintes ACORDOS: 

Primeiro.-Aprobar o expediente de modificación de créditos nº07/2013 pola vía da 

transferencia de créditos nº 03/2013, entre distintas áreas de gasto,  có seguinte 

desglose, considerando que a segunda transferencia implica renunciar á execución do 

proxecto SUD 7 do anexo de investimentos do orzamento municipal. 

1.-TRANSFERENCIA OBRA POS 2013 

PARTIDAS A 

DISMINUÍR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2013 450/619.00 admón. Xeral infraestructuras. POS 2013 231.344,05€ 

2013 450/619.01 admón. Xeral infraestructuras.POS 

COMPLEM 

14.732,48€ 

 TOTAL 246.076,53€ 

 

PARTIDA A DESCRIPCIÓN IMPORTE 
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INCREMENTAR 

2013 161/610.01 Abastecemento de augas, investim. POS 

2013 

246.076,53€ 

 

1.-TRANSFERENCIA EMERXENCIAS SOCIAIS 

PARTIDAS A 

DISMINUÍR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2013 151/227.06 Urbanismo, traballos outras empresas 10.000€ 

2013 151/609.01 Urbanismo, investimentos SUD 7 8.000€ 

 TOTAL 18.000€ 

 

PARTIDA A 

INCREMENTAR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2013 230/480.03 Admón.  Servizos sociais, emerxencias 

sociais 

18.000€ 

 

Segundo.- Publicar o acordo de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, 

abrindose un prazo de 15 días hábiles durante os cales os interesados poderán 

formular alegacións ou suxerencias. 

 

Se transcorrido dito prazo non se tiveran presentado reclamacións ou observacións, o 

expediente quedará definitivamente aprobado, debendo publicarse a aprobación 

definitiva co resumo por capítulos do estado de gastos no BOP”. 

 

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 non está en contra das 

partidas modificadas, nin está en contra de que se fagan transferencias de crédito, pero 

quere que se aprobe o orzamento para este exercicio, porque o de 2012 que está 

prorrogado foi obxecto dun plan de axuste dous meses despois, e non se sabe que se 

está aplicando agora mesmo.  
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que está de acordo coa proposta, pero 

que tamén está de acordo co exposto pola Sra. Lemus en canto aos orzamentos, xa 

que non se pode estar de transferencia en transferencia. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que o seu grupo está de acordo. 

 

Intervén o Sr. alcalde para aclarar, en relación co exposto pola Sra. Lemus, que non vai 

entrar nas cuestións de fondo, pero que a débeda bancaria do concello de Teo aparece 

nun diario nunha gráfica xunto coa da contorna na que se aprecia que é mais baixa que 

a do resto da comarca.  

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que está de acordo coa proposta, pero que a pregunta da Sra. Lemus, no tema dos 

orzamentos, xa a fixo el fai dous meses e espera que algún dia veñan. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, para dicir que está de acordo. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o BNG tamén está de acordo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que non ten nada que engadir. 

 
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 2 
grupo mixto), acorda: 
Primeiro.-Aprobar o expediente de modificación de créditos nº07/2013 pola vía da 
transferencia de créditos nº 03/2013, entre distintas áreas de gasto,  có seguinte 
desglose, considerando que a segunda transferencia implica renunciar á 
execución do proxecto SUD 7 do anexo de investimentos do orzamento 
municipal. 
1.-TRANSFERENCIA OBRA POS 2013 

PARTIDAS A 
DISMINUÍR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 
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2013 450/619.00 admón. Xeral infraestructuras. POS 
2013 

231.344,05€ 

2013 450/619.01 admón. Xeral infraestructuras.POS 
COMPLEM 

14.732,48€ 

 TOTAL 246.076,53€ 

 

PARTIDA A 
INCREMENTAR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2013 161/610.01 Abastecemento de augas, investim. 
POS 2013 

246.076,53€ 

 
1.-TRANSFERENCIA EMERXENCIAS SOCIAIS 

PARTIDAS A 
DISMINUÍR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2013 151/227.06 Urbanismo, traballos outras empresas 10.000€ 

2013 151/609.01 Urbanismo, investimentos SUD 7 8.000€ 

 TOTAL 18.000€ 

 

PARTIDA A 
INCREMENTAR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2013 230/480.03 Admón.  Servizos sociais, 
emerxencias sociais 

18.000€ 

 
Segundo.- Publicar o acordo de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, 
abrindose un prazo de 15 días hábiles durante os cales os interesados poderán 
formular alegacións ou suxerencias. 
 
Se transcorrido dito prazo non se tiveran presentado reclamacións ou 
observacións, o expediente quedará definitivamente aprobado, debendo 
publicarse a aprobación definitiva co resumo por capítulos do estado de gastos 
no BOP. 
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6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUSPENSIÓN FACULTATIVA DE  
LICENZAS EN SOLO RÚSTICO DO PXOM DE TEO AO AMPARO DO ART. 77 
LOUGA. 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 18/04/2013 que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, 

infraestruturas e servizos básicos de 22/04/2013. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUSPENSIÓN FACULTATIVA DE LICENZAS EN 

SOLO RÚSTICO DO PXOM DE TEO AO AMPARO DO ART. 77 LOUGA 

Considerando que, mediante Orde do 4 de xuño de 2010 do conselleiro de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas aprobouse definitivamente o Plan Xeral de 

Ordenación Municipal do Concello de Teo (A Coruña) (en adiante, PXOM), Orde que foi 

publicada no Diario Oficial de Galicia nº 112, de 15/06/2010. 

 

Considerando que no Boletín Oficial da Provincia de 20 de xullo de 2010 (nº 136), 

publícase a normativa e as ordenanzas do Plan Xeral de Ordenación Municipal do 

Concello de Teo, producíndose a súa entrada en vigor.  

 

Considerando que contra a aprobación definitiva do PXOM foron interpostos diversos 

recursos contencioso-administrativos, algún dos cales, actualmente con setenza firme, 

obrigan ao concello a efectuar as correspondentes modificacións no Plan Xeral para 

dar así cumprimento aos diferentes pronunciamentos xudiciais firmes no día da data 

(sentenzas do TSXG nº 00219/2012 e nº 00721/2012) e os que poidan recaer nun 

futuro. 

 

Considerando que, tras a aprobación definitiva do PXOM, a Lei 9/2002, do 30 de 

decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUGA), 

foi obxecto de diversas modificacións levadas a cabo polas seguintes normas: 

- Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 

30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia 

(DOGA nº 61, de 31/03/2010 e BOE nº 174, de 19/07/2010)  
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- Lei 15/2010, de 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOGA nº 250 

de 30/12/2010 e BOE nº 35 de 10/02/2011) 

- Lei 4/2012, de 12 de abril, da Área metropolitana de Vigo (DOGA nº 77, de 

23/04/2012 e BOE nº 111, de 09/05/2012) 

- Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galicia (DOGA nº 141, de 24/07/2012 e 

BOE nº 217, de 08/09/2012)  

 

Considerando que, á vista das modificacións normativas sinaladas, así como da 

necesidade de incorporar ao PXOM de Teo os pronunciamentos xudiciais derivados 

dos recursos contencioso-administrativos interpostos no seu día contra a aprobación 

definitiva do citado Plan, está sendo obxecto de estudo unha modificación puntual do 

mesmo aos efectos de dar cumprimento ás sentenzas xudiciais citadas así como 

adecuarse ás modificacións normativas resultantes das últimas reformas lexislativas, 

respetando o espíritu do Plan Xeral aprobado no seu día pola Corporación, dentro do 

estricto respecto ao marco normativo existente, pero procurando respetar igualmente o 

modelo territorial que no seu día xustificou a elaboración, tramitación, aprobación e 

derradeira entrada en vigor do actual PXOM de Teo, especialmente no ámbito do solo 

rústico. 

 

Vista a memoria da concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e seguridade 

cidadá, de 12 de abril, incorporada ao expediente, sobre a necesidade de suspensión 

do procedemento de outorgamento de licenzas en solo rústico, a fin de estudar a 

modificación do PXOM de Teo, cuxo contido é asumido pola presente como 

motivación. 

 

Visto o informe do arquitecto do concello, D. Alberto Iglesias Fungueiriño, de 17 de 

abril, e  informe de Secretaría, da mesma data, incorporados ao expediente, cuxos 

argumentos son asumidos pola presente como motivación, en base ao artigo 89.5 da 

Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do 

procedemento administrativo comun (LRXPCA). 
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Considerando que a disposición transitoria primeira da LOUGA, relativa ao réxime de 

aplicación aos municipios con planeamento non adaptado, no seu apartado f) 

(redactado pola Lei 8/2012, de 29 de xuño) dispón que “ao solo clasificado polo 

planeamento vixente como non urbanizable ou rústico, mesmo conforme ao previsto no 

artigo 32 desta lei na súa redacción anterior á modificación, a través da Lei 2/2010, do 

25 de marzo, aplicaráselle integramente o disposto nesta lei para o solo rústico” 

engadindo que “a través do procedemento de modificación do planeamento xeral, 

xustificadamente poderanse impoñer, de ser o caso, maiores limitacións”. 

 

En virtude do exposto, e de acordo co previsto no artigo 77 LOUGA, proponse ao Pleno 

da Corporación a adopción do seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Suspender, de conformidade coa motivación e fundamentación previstas na 

memoria do concelleiro de urbanismo, de 12 de abril de 2013, e nos informes técnico e 

xurídico, incorporados ao expediente, o outorgamento de licenzas de edificación e 

demolición no solo rústico do término municipal previsto no Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do concello de Teo, para os usos que se detallan a continuación, así como as 

licenzas das actividades relacionadas cos usos en cuestión, polo prazo máximo dun 

ano a contar dende a publicación do anuncio no DOGA. 

 

Usos aos que afecta a suspensión: 

- Talleres, garaxes, parques de maquinaria agrícola 

- Establecementos nos que se aloxen, manteñan ou crién animais 

- Talleres, garaxes, parques de maquinaria forestal 

- Pirotecnias 

- Instalacións de praia, sociocultural, recreativo e de baño, que se desenvolvan ao aire 

libre 

- Instalación de xeración ou infraestruturas de produción de enerxía. 

 

Segundo.- Suspender, de conformidade coa motivación e fundamentación previstas na 

memoria do concelleiro de urbanismo, de 12 de abril de 2013, e nos informes técnico e 

xurídico, incorporados ao expediente, o outorgamento de licenzas de parcelación de 

terreos, edificación e demolición, nas parcelas que se detallan a continuación, 
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afectadas polas sentenzas do TSXG  nº 00219/2012 e nº 00721/2012, polo prazo 

máximo dun ano a contar dende a publicación do anuncio no DOGA. 

 

Parcelas afectadas pola suspensión: 

Ambito da sentenza nº  00219/2012. 
 .- Parcelas numeradas do nº 1 – 16 (ambas incluídas) do polígono de Catastro de 
rústica de Teo nº 74. 

 
.- Parcelas numeradas do nº 171-173 (ambas incluídas) do polígono de Catastro de 
rústica de Teo nº 74. 

 
.- Parcelas numeradas do nº 182 – 192 (ambas incluídas) do polígono de Catastro de 
rústica de Teo nº 74. 

 
.- Parcela nº 346 do polígono de Catastro de rústica de Teo nº 74. 
Ambito da sentenza nº  00721/2012. 

 
Parcela con referencia catastral. 15083A501004500000KQ. 
 

Terceiro.- Publicar o presente acordo de suspensión no Diario Oficial de Galicia e nun 

dos periódicos de maior difusión da provincia, a tenor do previsto no artigo 77.1 da 

LOUGA, no taboleiro de edictos do concello, no BOP e na web municipal, para maior 

difusión, a tenor dos artigos 69.1. e 70 ter da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 

bases do réxime local. 

 

Cuarto.- Notifíquese, no seu caso, o presente aos peticionarios de licenzas solicitadas 

con anterioridade á publicación da suspensión, poñéndolles de manifesto o dereito que 

lles asiste a ser indemnizados de conformidade co artigo 35 do Real Decreto 

Lexislativo  2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do 

Solo, art. 121 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o 

Regulamento de Planeamento Urbanístico e demais normativa aplicable. 

 

Quinto.- Notificar o presente aos interesados afectados polas sentencias do TSXG nº  

00219/2012 e nº 00721/2012, para o seu coñecemento e efecto oportunos”. 

 

Obra no expediente Memoria do concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e 

seguridade cidadá, de 12 de abril de 2013, sobre a necesidade de suspensión do 
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procedemento de outorgamento de licenzas en solo rústico, nos ámbitos e usos que se 

delimiten, a fin de estudar a modificación do PXOM de Teo, Informe do arquitecto 

municipal, de 17 de abril de 2013, sobre a suspensión facultativa do outorgamento de 

licenzas no ámbito do solo rústico afectado por unha eventual modificación do PXOM 

de Teo, e informe de secretaría, de 17 de abril de 2013, sobre suspensión facultativa 

de licenzas ao amparo do artigo 77 da LOUGA, que se reproducen a continuación. 

 

“MEMORIA SOBRE A NECESIDADE DE SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO DE 

OUTORGAMENTO DE LICENZAS EN SOLO RÚSTICO, NOS AMBITOS E USOS 

QUE SE DELIMITEN, A FIN DE ESTUDAR A MODIFICACIÓN DO PXOM DE TEO 

A elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Teo (PXOM) requiriu dun 

longo e complicado proceso que consumiu case unha década e que rematou no ano 

2010 coa súa aprobación definitiva.  

Máis alá das discrepancias provocadas, do importante número de alegacións veciñais e 

da disconformidade colectiva do conxunto da Corporación coas limitacións construtivas 

impostas aos núcleos rurais, o ordenamento dos usos e actividades no solo rústico, 

acadaron un amplo consenso e permitiron, durante estes anos de vixencia do Plan, 

consolidar as potencialidades deste tipo de solo e contribuír a un aproveitamento 

racional e sostible do medio natural do concello. 

 

Porén, tras a aprobación definitiva do PXOM, a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 

ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUGA), foi obxecto de 

diversas modificacións levadas a cabo polas seguintes normas: 

- Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 

30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia 

(DOGA nº 61, de 31/03/2010 e BOE nº 174, de 19/07/2010)  

- Lei 15/2010, de 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOGA nº 250 

de 30/12/2010 e BOE nº 35 de 10/02/2011) 
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- Lei 4/2012, de 12 de abril, da Área metropolitana de Vigo (DOGA nº 77, de 

23/04/2012 e BOE nº 111, de 09/05/2012) 

- Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galicia (DOGA nº 141, de 24/07/2012 e 

BOE nº 217, de 08/09/2012)  

 

En virtude das modificacións citadas, especialmente a través da Lei 2/2010, do 25 de 

marzo, alterouse parcialmente a casuística de usos permitidos e autorizables segundo 

as diferentes categorías, e ampliouse de maneira decidida o recoñecemento das 

competencias municipais para o outorgamento das licenzas -sen necesidade de 

autorización autonómica previa- para todos aqueles actos de edificación e uso de solo 

rústico directamente vinculados coa explotación racional dos recursos e o uso natural 

dos predios. 

Estas sucesivas modificacións e a súa aplicación de maneira directa ao Plan Xeral 

recentemente aprobado polo Concello de Teo, da lugar a disfuncións e contradicións 

entre o planteamento aprobado, o seu modelo territorial reflectido no estudo do medio 

rural incorporado ao plan, e a nova regulación de usos existente.  

A estes efectos cabe ter en conta que, tal e como se recolle na exposición de motivos 

da LOUGA, a utilización do solo rústico non poderá efectuarse en contradición coas 

súas tendencias xenuinas, de xeito que haberá de potenciarse a preservación dos seus 

valores naturais e culturais que aínda subsisten e, consecuentemente, deberán 

concentrarse os usos económicos e residenciais, na medida do posible, alí onde 

tradicionalmente se veñen producindo, é dicir, nos núcleos de poboación existentes e 

baixo os parámetros edificatorios que manteñan, sen prexuízo das novas tecnoloxías, a 

nosa entidade histórica. 

En resumo, as sucesivas modificacións da LOUGA e moi especialmente as 

introducidas pola Lei 2/2010, de 25 de marzo, mudaron ou desvirtuaron o nivel de 

protección establecido polo PXOM de Teo en solo rústico para certos usos e 

actividades. Aínda máis, a modificación operada pola Lei 8/2012, de 29 de xuño, de 

vivenda de Galicia, na disposición transitoria primeira da LOUGA, estableceu a 

prevalencia da actual redacción da LOUGA sobre as disposicións dos plans de 

ordenación municipal non adaptados, caso do PXOM de Teo, abrindose nesta mesma 
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disposición a posibilidade de recuperar as maiores limitacións do plan xeral mediante a 

súa modificación xustificada. 

En virtude do exposto, a xuízo da concellaría delegada de Urbanismo, do equipo de 

goberno municipal e, cabe esperar, que da Corporación municipal no seu conxunto, é 

necesario recuperar, no solo rústico, os ámbitos de protección establecidos no PXOM, 

para o cal resultaría preciso abordar unha modificación do Plan coa finalidade de 

preservar o modelo territorrial actualmente existente que, á vista dos antecedentes 

expostos, precisaría facer os traballos previos pertinentes co obxecto de  estudar 

pormenorizadamente a súa ordenación a efectos de tramitar a citada modificación. 

De acordo co exposto, e co fin de impedir que poidan consolidarse situacións que 

puideran resultar contradictorias coa futura proposta de modificación do Plan xeral 

actualmente en fase de estudo, parece conveniente acudir ao procedemento de 

suspensión facultativa e cautelar do procedemento do outorgamento de determinadas 

licenzas urbanísticas nos ámbitos afectados, ao amparo do previsto no art. 77 LOUGA, 

máxime tendo en conta que o procedemento de modificación do PXOM é complexo, 

prolongado no tempo e require de numerosos trámites, tratándose de evitar coa 

suspensión proposta que, en tanto non se inicie o proceso de modificación, se 

produzan situacións que condicionen a modificación pretendida ou mesmo dean lugar a 

responsabilidades patrimoniais do Concello, polo que se considera necesario facer uso 

da suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas en solo rústico, nos 

ámbitos e usos que se delimiten tecnicamente. 

Por outra banda, o procedemento de modificación PXOM que se pretende levar a cabo, 

servirá para incorporar ao citado Plan as modificacións impostas polas dúas sentenzas 

xudiciais firmes que modifican a cualificación do solo de parcelas dos particulares 

recorrentes (sentenza nº  00219/2012 e sentenza nº  00721/2012) e para adaptar o 

PXOM á Lei 2/2010, de 25 de marzo, en canto á regulación da segregación de parcelas 

en solo de núcleo rural común. 

Asumindo a necesidade deste proceso, o mesmo podería igualmente servir para 

completar o catálogo patrimonial e as súas zonas de protección cos achádegos 

arqueolóxicos dos últimos anos, posteriores á aprobación do PXOM 
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De acordo con todo o exposto, propoño á Alcaldía que traslade aos servizos técnicos e 

xurídicos municipais estas consideracións e se realicen os trámites oportunos para a 

suspensión facultativa e cautelar do procedemento de outorgamento de licenzas en 

solo rústico, nos ámbitos e usos que se delimiten, a fin de estudar a reforma do PXOM 

de Teo. 

Teo, 12 de abril de 2013 

Asdo.: Rafael C. Sisto Edreira 
Concelleiro de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas  

e Seguridade cidadá” 

 
“ASUNTO:  INFORME SOBRE A SUSPENSIÓN FACULTATIVA DO 

OUTORGAMENTO DE LICENZAS NO ÁMBITO DE SOLO RÚSTICO 
AFECTADO POR UNHA EVENTUAL MODIFICACIÓN DO PXOM 
DE TEO. 

 
INTERESADO:  ALCALDÍA 
 
 
OBXECTO E ANTECEDENTES. 
 
1.- O obxecto do presente informe técnico e, en consonancia coa exposición do presente 
encabezamento, é o de aclarar a situación actual dun conxunto de ámbitos de solo ante unha 
serie de circunstancias, que entendemos, implican unha inmediata modificación do PXOM, 
impoñéndose a necesidade de revisar certos aspectos que comprometen ó modelo de 
asentamento aquí proposto e validado coa aprobación do vixente Plan de Ordenación 
Municipal. 
 
2.- As causas que implican a necesidade de realizar o presente estudio proveñen de dous 
grupos de circunstancias ben diferenciadas: 
 
  

Apartado a.- Sentenzas recentes recaídas (*) sobre ámbitos en concreto do vixente 
PXOM, como froito dos recursos interpostos no seu día contra a aprobación definitiva do 
PXOM. 
 
 
Apartado b.- Situación de conflito  que provoca a continua revisión da lei autonómica de 
ordenación urbanística (LOUG)  sobre o réxime do solo rústico, toda vez que se veñen 
alterando as condicións de uso aquí establecidas e, que nalgún caso – e que a 
continuación se expoñerá – ven a contravir o propio de modelo de asentamento 
proposto polo planeamento municipal nestes ámbitos de solo, afectando e alterando as 
restricións de “usos” fixadas no seu día. 
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3.- O vixente PXOM foi aprobado con data de 4 de xuño de 2010, ó amparo la Lei 9/2002 e as 
posteriores modificacións operadas (**). 
 
 
........................................................................................................................................... 
 
(*) No presente estudio vanse a expoñer o resultado das distintas sentenzas contra o PXOM, as cales 
implican unha inmediata revisión sobre a ordenación e, todo elo sen prexuízo de que a futura 
modificación do planeamento recolla outras sentenzas contrarias á vixente ordenación urbanística, ante 
a consciencia por parte do propio Concello dos inminentes fallos pendentes e, ós cales tamén haberá 
que darlle acomodo no marco do vixente ordenamento urbanístico. 
 
 

(**) O vixente PXOM, foi aprobado con data de 4 de xuño de 2010 e ó amparo da lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, coas modificacións 
derivadas da lei 15/2004, do 29 de decembro, da lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en 
materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, a lei 3/2008, de 23 de maio, da minería de 
Galicia, e a lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo. 

 
INFORME. 
 
En aplicación do disposto polo artigo 77 da LOUG e, en relación á necesidade de acometer 
unha inminente modificación do planeamento municipal, e motivada polas distintas causas aquí 
expostas, cabe aquí e, sendo o obxecto primordial do presente informe advertir da necesidade 
de operar o procedemento de suspensión de licenzas sobre os ámbitos afectados, co fin de 
estudar as distintas alternativas, solucións de cara a unha inminente modificación  do 
planeamento xeral e, de cara á responder, tanto ó contido das distintas sentenzas, como das 
controversias manifestadas durante a execución do planeamento, derivadas á súa vez; das 
posteriores modificacións sobre a lei 9/2002 (LOUG). 
 
 
AMBITOS DE ESTUDO.  
 
En relación co PRIMEIRO APARTADO, así definido no apartado anterior de este informe 
(Obxecto e Antecedentes), a saber: 
 

Apartado a.- Sentenzas recentes recaídas sobre ámbitos en concreto do vixente 
PXOM, como froito dos recursos interpostos no seu día contra a aprobación definitiva do 
PXOM. 
 

a.- Imos a facer referencia as dúas sentenzas xudiciais, recentes ambas (ano 2012) e que 
acompañamos copia ( DOC. ANEXO Nº 1). Estas sentenzas veñen a recoñecer, de xeito 
parcial en ámbolos casos, os recursos formulados no seu día contra a aprobación definitiva do 
PXOM de Teo e, mediante as cales se impón a modificación puntual do planeamento xeral 
sobre os casos concretos aquí manifestados, debendo modificarse, en cada caso, a 
clasificación outorgada polo PXOM, por outra mais axeitada a dereito. 
 
b.- No primeiro dos casos (Sentenza 00219/2012 sobre o P.O. nº 4388/2010) a Sala do TSX de 
Galicia dispón que a clasificación que afecta a un conxunto de terreos, próximo á urbanización 
“Os Verxeles”, Oza, non é a apropiada, toda vez que a clasificación fixada polo PXOM de solo 
rústico de protección forestal non é a propia para este ámbito en concreto, tendo que 
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modificarse esta e debendo outorgarlle outra clasificación, que se corresponda coas 
características do ámbito. 
 
c.- No segundo dos casos ( Sentenza 00721/2012 sobre o P.O. nº 4423/2010) a Sala do TSX 
de Galicia dispón que a clasificación que afecta a unha parcela sita nas inmediacións da aldea 
de Ínsua (Luou) non é a axeitada, toda vez que a clasificación establecida polo PXOM de solo 
rústico de protección de augas non é a apropiada, tendo que modificarse esta e 
correspondéndolle, en atención os argumentos expresados no recurso, coa clasificación de 
solo de núcleo rural de expansión. 
 
d.- Tanto a primeira como a segunda das sentenzas afectan a ámbitos de solo rústico (rústico 
de protección forestal, no primeiro caso e, rústico de protección de augas, no segundo ) e 
a precisar sobre os terreos concretos obxecto de estudo, polo que se impón a modificación 
puntal do planeamento xeral, mediante o procedemento legalmente establecido ó respecto.  
 
e.- Con carácter previo  e, toda vez que é preciso estudar os ámbitos afectados de cara a 
adaptar a súa clasificación e, en aplicación do disposto polo artigo 77 da LOUG en relación á 
necesidade de acometer unha inminente modificación do planeamento municipal e motivada 
polas Sentenzas aquí referidas, procede  iniciar o procedemento de suspensión de licenzas 
sobre os ámbitos afectados sobre a ordenación urbanística deste termo municipal e que se 
identifican e delimitan nos dous anexos seguintes: 
 
 
 .- DOC. ANEXO Nº 2. AMBITO DA SENTENZA nº:  00219/2012. 

Que afecta a una conxunto contínuo e homoxéneo de parcelas de natureza rústica, 
identificadas e numeradas no plano de Catastro anexo e incluído no presente anexo. 
 

 .- DOC. ANEXO Nº 3. AMBITO DA SENTENZA nº:  00721/2012. 
Que afecta á parcela de natureza rústica e emprazada nas inmediacións da aldea de 
Ínsua (Luou) e que conta coa seguinte referencia catastral. 15083A501004500000KQ. 
 
 

Xa en  relación co SEGUNDO APARTADO, así denominado no presente informe (Obxecto e 
Antecedentes), a saber: 
 

Apartado b.- Situación de conflito  que provoca a continua revisión da lei autonómica de 
ordenación urbanística (LOUG)  sobre o réxime do solo rústico, toda vez que se 
veñen alterando as condicións de uso aquí establecidas e, que nalgún caso – e que a 
continuación se expoñerá – ven a contravir o propio de modelo de asentamento 
proposto polo planeamento municipal nestes ámbitos de solo, afectando e alterando as 
restricións de “usos” fixadas no seu día. 

 
 
a.- Imos a concretar, definir o ámbito obxecto do procedemento de suspensión de licenzas, por 
mor da necesidade dunha posterior modificación do PXOM, co fin de resolver a controversia 
aquí detectada: 
 
b.- O ámbito que se engloba no presente apartado b, fai referencia ós ámbitos de SOLO 
RÚSTICO e, afectando os usos e actividades permitidos neste réxime de solo. 
 
c.- No vixente PXOM establécense e concrétanse os usos permitidos nas distintas categorías 
de solo rústico, en clara consonancia co establecido ó respecto pola vixente lei 9/2002(**), no 
momento da tramitación da aprobación do planeamento xeral e, que veñen a transcribir o 
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exposto polo artigo 33 da LOUG, por remisión dos artigos 36,37 e 39 desta lei; onde se 
concretan os usos e actividades das distintas  categorías de solo rústico. 
 
d.- Unha vez examinado o réxime e as distintas condicións de uso, xa sexan permitidos ou 
autorizables e que veñen perfectamente delimitados e recollidos nos artigos 37-39 da LOUG, e 
as modificacións sustancias operadas por mor da entrada en vigor da lei 2/2020, de 25 de 
marzo, de medidas urxentes de modificación da lei 9/2002 (LOUG) sobre as mesmas, temos 
que advertir que as modificacións introducidas por esta lei 2/2010 sobre as condicións de uso 
relativas ó réxime desta clase de solo son moi significativas. 
 
 
e.- Este importante e substancial cambio aquí traído pola entrada en vigor da lei 2/2010 implica 
e, de acordo coa nova redacción actual da “disposición transitoria primeira” da lei 9/2002 ( 
modificada recentemente pola lei de Vivenda/lei8-2012), e onde se introducen e alteran novos 
usos e actividades - non contemplados no seu día pola normativa municipal, impón a 
implantación destes novos usos sobre a ordenación proposta no seu día coa aprobación do 
planeamento xeral. Ós efectos do aquí exposto, ha de terse moi en conta a nova redacción da 
D. T. 1ª, apartado f) establece que para esta clase de solo – rústico – seralle de aplicación 
integramente o disposto por esta lei, eliminándose na nova redacción  a anterior “coletilla”: 
 

.....sen prexuízo das maiores limitacións establecidas no planeamento vixente” 
 
 

f.- Parte dos usos agora permitidos neste réxime de solo e, que no momento da aprobación do 
PXOM, estaban expresamente prohibidos - xa que todos aqueles usos non recollidos quedan 
expresamente proscritos; como ben se establece na redacción dos artigos 36, 37, 38 e 39 (no 
seu último apartado terceiro):  
 

“Usos prohibidos: Todos os demais”. 
 

 
g.- Polo o ata aquí o exposto e, despois de pórse de manifesto que a partires da citada 
modificación efectuada pola lei 2/2010, introdúcense unha serie de novos usos e actividades, 
ata a data prohibidos e, toda vez que , tal e como xa tamén se indicou e en virtude na vixente 
redacción da D.T. 1ª, letra f), a día de hoxe, ó noso planeamento xeral seralle  de aplicación 
íntegra o contido da lei. Como consecuencia desta controvertida situación parece 
recomendable realizar os estudos pertinentes sobre a ordenación e regulación ponderada polo 
planeamento municipal e que afecta ós usos integrados neste ámbito de solo (rústico), de cara 
a unha posterior modificación do planeamento municipal e, deste xeito poder adaptar o modelo 
de ordenación municipal co novo marco lexislativo. 
 
h.- Ante a notoria e evidente controversia que confronta ó actual modelo de ordenación 
urbanística municipal co novo marco lexislativo. Toda vez que nas ordenanzas municipais se 
determinan e  priorizan unha serie de usos sobre as distintas categorías de solo rústico dentro 
do termo municipal e, sempre en atención a unha serie de estratexias encamiñadas a uns 
estándares de protección medioambiental, paisaxística, etc...  COMPRE someter os ámbitos 
adscritos a esta clase de solo (rústico) ós trámites regulados ó respecto pola lexislación 
vixente de cara a  
 

 “SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO DE LICENZAS”, 
CON CARÁCTER PREVIO A UNHA MODIFICACIÓN DO PLANEAMENTO ÓS 
AMBITOS DELIMITADOS POLO PXOM COMO SOLO RÚSTICO EN TODO O 
SEU TERMO MUNICIPAL” 
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i.- Esta limitación (suspensión) precisarase a continuación, toda vez que non é extensiva á 
totalidade dos usos establecidos, tan só os que manifestan controversia, en virtude do xa 
anteriormente exposto. 
 
j.- En relación coa oportunidade de proceder a unha modificación do planeamento xeral,  
debemos referirnos a propia D. T. 1ª, letra f), párrafo segundo da LOUG, tan citada e orixe á 
vez do problema aquí exposto, ven a manifestar o seguinte ó respecto: 
 

“ A través do procedemento de modificación do planeamento xeral, xustificadamente, 
poderanse impoñer, no seu caso, maiores limitacións. 
 

 
k.- A redacción do presente párrafo, contido na citada disposición transitoria primeira,  posibilita 
a adecuación non só do planeamento xeral coa nova situación xurídica da lei 9/2002 no 
referente ás condicións de usos e actividades compatibles en solo rústico, senón tamén; abre a 
posibilidade de adaptar estes parámetros coa ordenación e os criterios que ponderan o modelo 
de ordenación municipal, podendo establecerse, no seu caso, as limitacións e matices 
precisos. 
 
l.- A suspensión aquí proposta afectará ós novos usos establecidos ou modificados pola 
entrada en vigor da lei 2/20120, e que unha vez contrastados cos establecidos polo propio 
PXOM, en aplicación e consonancia coa lexislación urbanística vixente, concorren nos 
seguintes epígrafes relacionados no artigo 33 da LOUG, xa anteriormente expostos e, que 
agora se precisan: 
 

Artigo 33. Usos e actividades en solo rústico. 
 
Os usos e actividades posibles en solo rústico serán os seguintes: 
 
1. Actividades e usos non-constructivos. 

 
2. ACTIVIDADES E USOS CONSTRUCTIVOS: 
 
a) Construccións e instalacións agrícolas en xeral, tales como as destinadas ó apoio das explotacións hortícolas, 

almacéns agrícolas, talleres, garaxes, parques de maquinaria agrícola,  viveiros e invernadoiros ou outras análogas. 
 
b) Construccións e instalacións destinadas ó apoio da gandería extensiva e intensiva, granxas, currais domésticos e 

establecementos nos que se aloxen, manteñan ou críen animais, e instalacións apícolas. 
 
c) Construccións e instalacións forestais destinadas á extracción da madeira ou a xestión forestal e as de apoio á 

explotación forestal, así como as de defensa forestal, talleres, garaxes e parques de maquinaria forestal. 

g) Construcións e instalacións para equipamentos e dotacións que deban localizarse necesariamente no medio rural, 
como son: os cemiterios, as escolas agrarias, os centros de investigación e educación ambiental e os campamentos de turismo, 
e pirotecnias. 
 

j) Instalacións  de  praia  e, actividades de carácter deportivo, sociocultural,  recreativo  e  de  baño,  que  se 
desenvolvan ao aire libre, coas obras e instalacións mínimas e imprescindibles para o uso de que se trate.  
 

m) Infraestruturas de abastecemento, saneamento e depuración de augas, de xestión e tratamento de residuos,  e 
instalacións de xeración ou infraestruturas de produción de enerxía. 
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m.- De  acordo co exposto no presente listado os usos constructivos, toda vez que os usos 
non construtivos non manifestan alteracións sustancias, que o actual réxime de solo rústico da 
lei 9/2002 establece para as distintas categorías e, que a continuación se enumeran: 

1.- Talleres, garaxes, parques de maquinaria agrícola, relacionado na letra a, do 
apartado 2 do artigo 33 desta lei. 

2.-  Establecementos nos que se aloxen, manteñan ou críen animais, 
relacionado na letra b, do apartado 2 do artigo 33 desta lei. 

3.- Talleres, garaxes, parques de maquinaria forestal, relacionado na letra c, do 
apartado 2 do artigo 33 desta lei. 

4.- Pirotecnias, relacionado na letra g, do apartado 2 do artigo 33 desta lei. 

5.- Instalacións de praia, sociocultural, recreativo e de baño, que se 
desenvolvan ao aire libre, relacionado na letra j, do apartado 2 do artigo 33 desta 
lei. 

6.- Instalacións de xeración ou infraestruturas de produción de enerxía, 
relacionado na letra m, do apartado 2 do artigo 33 desta lei. 

 

CONCLUSIÓN. 

1.- PROCEDE A SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO DE LICENZAS 
EN TODOS OS ÁMBITOS DE SOLO RÚSTICO, AFECTANDO ÓS USOS INDICADOS NA 
APARTADO ANTERIOR, E EXTENSIVA A TODAS AS CATEGORÍAS DELIMITADAS POLO 
PRESENTE PXOM, e manténdose esta suspensión  ata que non se proceda a inminente 
modificación do planeamento xeral. 

2.- ASEMESMO, PROCEDE A SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO 
DE LICENZAS E, SOBRE A TOTALIDADE DOS USOS LEGALMENTE LEXITIMADOS, NOS 
DOUS ÁMBITOS DE SOLO RÚSTICO AFECTADOS POLAS MERITADAS SENTENZAS 
XUDICIAIS, QUE SE PRECISAN NOS DOCUMENTOS ANEXOS Nº 2 e Nº 3 E QUE SE 
ANEXIONAN Ó PRESENTE INFORME, e manténdose esta suspensión  ata que non se 
proceda a inminente modificación do planeamento xeral. 

........................................................................................................................................ 
 
E co ata aquí exposto dou por rematado o presente informe, que asino en Teo, a 18 de abril de 
2013. 
 

Asdo. Alberto Iglesias Fungueiriño. Arquitecto Municipal. 
 
 

DOC. ANEXO Nº 1.  
SENTENZAS XUDICIAIS. 

 
.- DOC. ANEXO Nº 2. AMBITO DA SENTENZA nº:  00219/2012. 
Que afecta a una conxunto continuo e homoxéneo de parcelas de natureza rústica, 
identificadas e numeradas no plano de Catastro e incluído no presente anexo, 
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emprazadas na paraxe coñecida como o “Pelado”, Oza, e coas seguintes numeracións, 
a saber: 

 
 .- Parcelas numeradas d  nº 1 – 16 (ambas incluídas) do polígono de Catastro de rústica de 
Teo nº 74. 

 
.- Parcelas numeradas d  nº 171-173 (ambas incluídas) do polígono de Catastro de rústica de 
Teo nº 74. 

 
.- Parcelas numeradas d  nº 182 – 192 (ambas incluídas) do polígono de Catastro de rústica de 
Teo nº 74. 

 
.- Parcela nº 346 do polígono de Catastro de rústica de Teo nº 74. 

 
 

.- DOC. ANEXO Nº 3. AMBITO DA SENTENZA nº:  00721/2012. 
Que afecta á parcela de natureza rústica e emprazada nas inmediacións da aldea de 
Ínsua (Luou) e que conta coa seguinte referencia catastral. 15083A501004500000KQ. 
 
DOC. ANEXO Nº 1.  
SENTENZAS XUDICIAIS 
(….)” 

“INFORME DE SECRETARÍA 
 
En cumprimento da Providencia da Alcaldía de 15 de abril de 2013, e ao abeiro do disposto no 
artigo 173 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, e artigo 54 do R.D. 
Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais 
vixentes en materia de réxime local, emítese o presente que versa sobre a SUSPENSIÓN 
FACULTATIVA DE LICENZAS AO AMPARO DO ARTIGO 77 DA LOUGA, en base aos extremos 
que se deducirán dos seguintes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Mediante Orde do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de 4 de xuño de 
2010, aprobouse definitivamente o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Teo (A 
Coruña) (DOGA nº 112, de 15/06/2010). 
 
2.- Con data de 20 de xullo de 2010 publicouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña a 
normativa e as ordenanzas do citado Plan Xeral (BOP nº 136). 
 

3.- Memoria do concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e seguridade cidadá, de 12 de 
abril de 2013, sobre a necesidade de suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas 
en solo rústico, nos ámbitos e usos que se delimiten, a fin de estudar a modificación do PXOM de 
Teo. 
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4.- Providencia da alcaldía, de 15 de abril de 2013, por medio do cal se solicita informe técnico e 
xurídico sobre a suspensión facultativa do outorgamento de licenzas de parcelación de terreos, 
edificación e demolición no ámbito do réxime do solo rústico afectado por unha eventual 
modificación do PXOM de Teo, nos termos da Memoria citada. 
 
5.- Informe do arquitecto municipal, de 17 de abril de 2013, sobre a suspensión facultativa do 
outorgamento de licenzas no ámbito do solo rústico afectado por unha eventual modificación do 
PXOM de Teo. 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 
- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL). 
- Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia (LOUGA). 
- R.D. Lexislativo 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do solo 

(TRLS). 
- R.D. 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de planeamento para o 

desenvolvemento e aplicación da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana (RP) 
(Disposición transitoria sexta da LOUGA). 

- Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Teo (BOP nº 136, de 20 de xullo de 2010). 
- Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do 

procedemento administrativo común (LRXPAC). 
 
 

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 
 
Primeiro. Suspensión facultativa de licenzas: ambito obxectivo.- O artigo 77 LOUGA regula a 
suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas nas súa dúas vertientes de suspensión 
automática, que deriva do acordo de aprobación inicial dos instrumentos de ordenación, e de 
suspensión facultativa, acordada a fin de estudar a formación ou reforma dos instrumentos de 
planeamento urbanístico. 
 
Analizando, de acordo co solicitado na Providencia da alcaldía de 15 de abril, a suspensión 
facultativa do procedemento de outorgamento de licenzas, o apartado 1 do artigo citado faculta, 
aos órganos competentes para a aprobación inicial dos instrumentos de planeamento urbanístico, 
para acordar a suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas de parcelación de 
terreos, edificación e demolición para áreas ou usos determinados, a fin de estudar a súa 
formación ou reforma. 
 
Esta posibilidade de suspensión das licenzas está igualmente contemplada na normativa estatal 
supletoria, e así o artigo 118.1 RP, complementando o disposto na LOUGA, sinala que a 
suspensión de licenzas non poderá referirse “ás obras de reforma, salvo que pola transcendencia 
desta sexa equiparable a unha reedificación do edificio, non xustificada en razóns de urxencia ou 
supoña un aumento de volumen edificado”. 
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Segundo o apartado 2 do artigo citado, a suspensión poderá abarcar a totalidade ou parte do 
territorio obxecto de estudo a efectos de elaboración do planeamento. Se con posterioridade ao 
acordo de suspensión se reducíse o ámbito territorial considerado, a autoridade que a acordara 
procederá a levantar a suspensión en relación co solo obxecto de exclusión. 
 
Segundo o sinalado, o alcance obxectivo da medida de suspensión refírese a áreas e usos 
determinados e ás licenzas de parcelación, edificación ou demolición, así como as de reforma 
sempre que se axusten ao previsto no artigo 118.1 RP, podendo ter un alcance total ou parcial do 
territorio afectado polo estudo de modificación do planeamento. 
 
Tal e como resulta do exposto, a suspensión analizada é unha medida cautelar que ten por 
finalidade evitar que os feitos consumados se impoñan ao propósito reformador e vacíen 
anticipadamente o seu posible contido, é dicir, trátase de evitar que, ao amparo do planeamento 
vixente, se poidan autorizar usos ou construcións que resulten incompatibles coa futura 
ordenación que se proxecta. 
 
Tendo en conta os principios de seguridade xurídica e executividade dos plans urbanísticos, a 
doutrina xudicial ven entendendo que a medida de suspensión de outorgamento de licenzas ten 
un carácter excepcional e limitativo, debendo neste senso xustificarse en razóns de urxencia e coa 
exclusiva finalidade de asegurar a efectividade das ordenacións urbanísticas futuras. Porén, dada 
a existencia de mecanismos de harmonización (límite temporal e indemnización), algunha outra 
liña considera que a suspensión do outorgamento aparece revestida dunha racionalidade que 
exclúe a necesidade dunha interpretación restritiva (STS 07/11/1988). 

A estes efectos, incorporáse no expediente unha Memoria do concelleiro de urbanismo, vivenda, 
infraestruturas e seguridade cidadá, de 12 de abril de 2013, “sobre a necesidade de suspensión 
do procedemento de outorgamento de licenzas en solo rústico, nos ámbitos e usos que se 
delimiten, a fin de estudar a modificación do PXOM de Teo”, na que se motiva a medida 
pretendida, e un informe técnico, de 17 de abril, que a respalda, existindo, sen entrar en criterios 
de oportunidade que non lle corresponden á que subscribe, unha motivación bastante ao efecto. 
 
Segundo. Vixencia temporal.- De acordo co disposto no artigo 77.3 LOUGA e artigo 117.1 RP, a 
suspensión extinguirase, en todo caso, no prazo dun ano, dende a publicación do anuncio no 
DOGA. Se dentro deste prazo se producira a aprobación inicial da modificación, a suspensión se 
manterá para as áreas cuxas novas determinacións de planeamento supoñan modificación da 
ordenación urbanística. A suspensión (automática) determinada pola aprobación inicial terá unha 
duración máxima de dous anos a contar dende dita aprobación e en calquera caso extinguirase 
coa aprobación definitiva do planeamento. Nese caso o citado acordo deberá determinar 
expresamente as áreas afectadas pola suspensión (art. 77.2 LOUGA). 
  
Terceiro. Procedemento.- A suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas precisa 
de acordo do órgano competente, órgano que, de acordo co previsto nos artigos 77 LOUGA e 117 
RP e considerando que a suspensión se pretende acordar para proceder ao estudo dunha 
eventual modificación do PXOM Teo, é o competente para a aprobación inicial do citado Plan, 
como logo se analizará. 
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Segundo o artigo 121.1 RP, acordada a suspensión de licenzas o órgano municipal competente 
ordenará a interrupción do procedemento de outorgamento e a notificación daquel acordo a 
quenes tiveran presentadas solicitudes de licenza con anterioridade á data da súa adopción. 
 
O acordo de suspensión haberá de publicarse no Diario Oficial de Galicia e nun dos periódicos de 
maior difusión da provincia (art. 77.1 LOUGA). 
 
Tal e como quedou sinalado o prazo máximo de suspensión é dun ano e, conforme ao apartado 4 
do art. 77 LOUGA, extinguidos os efectos da suspensión, en calquera dos supostos previstos, non 
poderá acordarse nova suspensión no prazo de catro anos por idéntica finalidade. 
Complementado dita previsión o artigo 122 RP dispón que non se entenderá como idéntica 
finalidade a redacción dun Plan, Normas, Programa ou Estudio de Detalle, ou a súa revisión ou 
modificación, con distinta natureza a aquel que motivou a primera suspensión. 
 
Cuarto. Efectos indemnizatorios.- Segundo o artigo 77.5 LOUGA os peticionarios de licenzas 
solicitadas con anterioridade á publicación da suspensión terán dereito a ser indemnizados do 
coste oficial dos proxectos e á devolución, no seu caso, dos tributos municipais, sempre que o seu 
outorgamento non sexa posible, por resultar incompatible coa nova ordenación establecida.  
 
Tratándose deste eventual dereito indemnizatorio, hai que ter en conta as limitacións que, a estes 
efectos e complementado o previsto na LOUGA, recolle o RP no seu artigo 121, esixíndose que a 
licenza solicitada sexa conforme co ordenamento urbanístico e o planeamento vixente, e non o 
sexa coa nova ordenación establecida. Así conforme aos apartados 3 e 4 do artigo citado: 
 
1.- O dereito á devolución do coste do proxecto non se adquire se, téndose producido o trámite de 
proposta de resolución de solicitude de licenzas, cando se publique o acordo de suspensión, dita 
proposta calificare de manifestamente contraria, ao ordenamento urbanístico e ao planeamento en 
vigor, a solicitude presentada (art. 121.3 RP). 
 
2.- O dereito a esixir a indemnización e devolución quedará en suspenso ata que, unha vez 
aprobado de modo definitivo o Plan (neste caso a modificación), se demostre a incompatibilidade 
do proxecto coas súas determinacións, salvo no caso de que polo peticionario se retire a 
solicitude, suposto no que se devolverán as taxas satisfeitas (art. 121.4 RP). 
 
Aos efectos dun eventual dereito indemnizatorio haberá que ter en conta a regulación contida no 
TRLS, especialmente no seu artigo 35. 
 
Quinto. Órgano competente.- O órgano competente para acordar a suspensión facultativa de 
licenzas á que se refire o artigo 77 LOUGA é o órgano competente “para a aprobación inicial dos 
instrumentos de planeamento urbanístico”. Habida conta de que, tal e como se desprende do 
expediente ao que se refire o presente, a suspensión do procedemento de outorgamento de 
licenzas responde á necesidade de proceder o estudo dunha eventual modificación do Plan Xeral, 
o órgano competente para acordar a suspensión de licenzas, será o que o sexa para a aprobación 
inicial do citado instrumento de planeamento. 
 



 

 - 68 -

A estes efectos hai que ter en conta o previsto nos artigos 22 e 47 da Lei 7/1985, de 2 de maio, 
reguladora das basés do réxime local. 
 
Así, segundo o artigo 22.2 c) da LRBRL corresponde ao Pleno a aprobación inicial do 
planeamento xeral e a aprobación que poña fin á tramitación municipal dos plans e demais 
instrumentos de ordenación previstos na lexislación urbanística, así como os convenios que teñan 
por obxecto a alteración de calesquera de ditos instrumentos. 
Pola súa parte segundo o artigo 47.2 ll) LRBRL, requírese o voto favorable da maioría absoluta do 
número legal de membros da Corporación na adopción dos acordos que lle corresponda na 
tramitación dos instrumentos de planeamento xeral previstos na lexislación urbanística. 
 
De acordo co exposto, o órgano competente para acordar a suspensión facultativa do 
procedemento de outorgamento de licenzas, recollido no art. 77 LOUGA, é o Pleno da 
Corporación, co quorum da maioría absoluta do número legal dos seus membros. 
 
 
En virtude do exposto e visto o informe do arquitecto municipal de 17 de abril, infórmase 
favorablemente, dando cumprimento ao previsto no presente, á suspensión do procedemento de 
outorgamento de licenzas no ámbito do solo rústico, nos termos recollidos no citado informe e na 
memoria do concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e seguridade cidadá, de 12 de abril, 
incorporados ao expediente. 
 

Este é o meu criterio, sen perxuízo doutro mellor fundado en dereito. 
 
En Teo, a 17 de abril de 2013 
A secretaria                            
Virginia Fraga Díaz”            
      
 

O Sr. alcalde explica queTeo, cun PXOM aprobado no ano 2010, é un dos poucos 

concellos que ten o plan adaptado á normativa, porén nos anos 2011 e 2012 

modificouse a LOUGA, polo que o concello fai unha proposta de suspender as licenzas 

que se ven afectadas por esas modificacións, para facer unha proposta, no prazo 

máximo dun ano aínda que é vontade facelo en meses, de modificación do PXOM, por 

entender que as modificacións da LOUGA posteriores ao 2010 prexudican o 

desenvolvemento do Plan  e afectan a determinados usos. Explica que neste senso 

enténdese que hai que facer unha suspensión de licenzas, para recoller as 

modificacións, o cal non deixa de ser unha reafirmación do PXOM aprobado hai tres 

anos.  
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que está de acordo en que algunha cousa do PXOM quedou desfasada coa 

modificación da LOUGA, como o caso do solo rústico, aínda que cree que se debería 

incluír algunha outra cousa, pero en principio non o ve mal. 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que hai que distinguir dúas 

partes diferenciadas, por unha parte está a execución de sentenzas xudiciais, ao que 

non lle ve problema, e por outra parte a modificación do artigo 33 da LOUGA. Sinala 

que na proposta non se recollen todos os novos usos incluídos no artigo 33, e porén se 

inclúen outros que xa estaban no PXOM, polo que lle parece que hai unha escolla do 

artigo 33 pouco xustificada. Di que ademais non hai unanimidade na xurisprudencia en 

que a suspensión das licenzas de actividades se inclúan na suspensión facultativa. 

 

Salienta a Sra. Lemus que non ten moi claro cal é o modelo de solo rústico do PXOM 

de Teo, xa que entende que o que facía era a aplicación da LOUGA, polo tanto cree 

que o que se pretende é dar unha solución a un problema concreto que é o que 

aparece hoxe na Voz de Galicia, que é o tema da pirotecnia. Di que o concello pode 

revisar o PXOM, pero entende que coa modificación, neste caso concreto, se podería 

entrar nunha  situación de inseguridade xurídica. Aclara que pediu o expediente da 

pirotecnia e que non tivo acceso ao mesmo, e que por outro lado preguntou que tipo de 

licenza tiña a edificación da pirotécnica, porque se ten licenza en vigor hai que 

caducala e se non a ten entonces procedería a suspensión de licenzas, e que non ten 

claro cal é a situación. Di a Sra. Lemus que entende o prexuízo da pirotécnica para os 

veciños, pero que a inseguridade xurídica que provoca este tipo de suspensións de 

licenzas é bastante grande, engadindo que na xuntanza na que se lles explica a 

necesidade da suspensión e a memoria, se lles dixo que a modificación se fai en base 

ao cambio da lei con respecto ao solo rústico, e logo aparece unha nota de prensa na 

que se di exactamente para que é, e que polo tanto a xustificación desaparece. Explica 

que hai unha sentenza de 2011 sobre un caso no que se suspenden licenzas para un 

suposto concreto, nun determinado tipo de solo e para unha  determinada actividade, 

engadindo que sería máis fácil saber como está a licenza, porque se a licenza está en 

vigor, da igual que se suspendan licenzas ou non. Di que a efectos de suspender 

licenzas, por un ano, en todo o solo rústico do concello para todos os usos, hai que ter 
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en conta que afecta aos usos agropecuarias e que prexudica aos veciños do resto dos 

solos, e que o lóxico sería facer a suspensión para o solo rústico de protección forestal, 

para o caso da pirotécnica. Sinala a Sra. Lemus que se propón facer a suspensión para 

diferentes usos e logo aparece esta nota na prensa sobre a pirotecnia de Calo, polo 

que se pode pasar de toda memoria e informe, porque a nota de prensa xa vale como 

motivación. Remata a Sra. Lemus sinalando que non está dicindo que estea a favor da 

pirotecnia, pero que este tipo de actos para dar saída a determinadas situacións 

problemáticas causa máis problemas que solucións, e se hai que facer unha 

modificación do PXOM hai que telo moi pensado, e non adoptar solucións para saír do 

paso. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que poderían falar das licenzas 

solicitadas ata o día de hoxe e darlle volta aos informes, pero considera que a 

información que saíu na prensa parece pretender condicionar o sentido do voto, 

engadindo que o BNG ten clara a súa posición respecto da información da prensa, e o 

que ve é a suspensión das licenzas ao amparo da LOUGA, informado pola secretaría 

do concello e polo arquitecto municipal, e á vista deses informes consideran 

procedente adaptar o PXOM ás modificacións da LOUGA. Aclara que a posición do 

BNG é a mesma dende o 2006 e que polo tanto van votar a favor da suspensión de 

licenzas. 

 

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

D.ª Camen Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán di que en principio están de acordo coa suspensión de licenzas, pero 

pide que se aclare por que no informe de secretaría se di que a suspensión pode ser 

por un ano e o alcalde di que a suspensión vai ser por uns meses, e polo tanto non ven 

a necesidade de alargala suspensión por mais de un ano. Pide que se respeten as 

licenzas que están solicitadas, e que se en algún momento hai algún veciño que 

precise facer algún tipo de solicitude que tamén se respete, porque no momento actual 

hai xente que está cultivando as hortas e coidando animais para saír adiante. Remata a 

Sra. Leborán preguntando se se pode cambiar isto, e engadindo que, se hai algunha 

posibilidade de cambialo, o seu grupo estaría de acordo. 
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Intervén o concelleiro de urbanismo, vivenda e infraestruturas, Sr. Sisto, para aclarar 

que evidentemente non se senten influídos pola noticia da prensa referente á 

pirotécnica, e que o que van facer é concretar a necesidade de modificación do PXOM, 

porque variaron as circunstancias externas que lles obrigan a modificalo. Engade que o 

PXOM, aprobado no 2010, deixa explícito o que se pode facer e o que non no solo 

rústico, incluídas as pirotecnias, que non se podían facer, e que a partir de aquí hai 

unha modificación da Lei do solo que modifica os aspectos construtivos no solo rústico, 

permitindo as pirotecnias, non afetando inicialmente porque o PXOM  era máis restritivo 

que a LOUGA, e primaba o Plan, pero unha modificación posterior do ano 2012 di que 

o que prevalece é a Lei do solo, salvo que se modifique o planeamento. Salienta o Sr. 

Sisto que se se quere seguir tendo o nivel de protección do solo rústico que había hai 

que modificar o PXOM, e que a suspensión de licenzas, polo prazo máximo dun ano, 

que se propón é para estudar que aspectos se queren modificar, suspensión que se 

basea nos informes xurídicos e técnicos. O Sr. Sisto dille á Sra. Lemus que pode ter a 

percepción de entrar no terreo da inseguridade xurídica, pero que os informes técnico e 

xurídico din que é o camiño fiable e que non ten ningún tipo de inseguridade xurídica. 

 

A continuación intervén o Sr. alcalde para dicir que non consta que existan solicitudes 

de licenzas pendentes, e engade que teñen a vontade de traer ao pleno a proposta de 

modificación canto antes, aínda que é consciente de que para a aprobación definitiva 

hai que contar cos prazos da Xunta. Salienta o Sr. alcalde que hai un compromiso de 

non dilatar o proceso e de dar unha solución a situación o antes posible, porque lles 

preocupa a situación dos usos no solo rústico. Dirixíndose á Sra. Lemus dille que pode 

ter o posicionamento que considere, pero que se ten unha solicitude do expediente e 

non se lle dou sería por falta de coordinación, pero non porque non se quixera facilitar a 

documentación solicitada, porque ademais tiña interese en que o coñecera. Tratándose 

da situación da pirotécnica, explica o Sr. alcalde o cambio de posición da APLU 

respecto ao uso en un determinado solo, e sinala que isto pon enriba da mesa que 

houbo modificacións da Lei posteriores á aprobación do PXOM 2010, no que esta 

instalación da pirotecnia non se contemplaba, e que ou ben se entra nun conflito 

competencial coa Xunta, ou ben se da unha solución definitiva a este tema modificando 

o Plan. Di que a solución está avalada polos informes dos técnicos municipais e por 

outros asesores xurídicos e que todos son coincidentes e entenden que é un camiño de 
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garantía para solventar o problema do uso da pirotécnica de forma definitiva. Explica o 

Sr. alcalde que hai outros usos que se introduciron pola modificación da Lei e que 

poden afectar ao PXOM, que tamén se van estudar, porque pode ser que con algúns 

usos non se estea de acordo e que por iso se trae esta proposta, que considera que 

ten todas as garantías. Remata o Sr. alcalde sinalando que cando se fai unha xuntanza 

para acordar unha posición conxunta, logo non van a sacar unha nota de prensa para 

reventala, engadindo que o que el fixo foi respostar a unhas preguntas, e que a xente 

saca as conclusións que quere, porque a nota de prensa non a escriben no equipo de 

goberno. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que as posturas están claras, e que quere dicir que el que viviu o tema da pirotécnica, e 

sabe o que puido pasar na zona de Solláns, polo tanto non quere entrar en que se a 

suspensión das licenzas se fai pola pirotécnica ou pola modificación da LOUGA, xa que 

o que ten claro é que se hai que facelo e inclúe a pirotecnia pois vale. Sinala o Sr. 

Parajó que o que se dixo no seu momento foi que o PXOM establecía que non se 

podían dar licenzas para a pirotécnicas, e que sempre se tomaron todas as decisións a 

este respecto por maioría, menos un, e que polo tanto está a favor da proposta. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que xa sabe que a súa posición 

non é fácil de defender, pero que ten dubidas xurídicas neste tema, e por iso quixo 

consultar a xurisprudencia, e desa xurisprudencia consultada entende que a solución 

sería menos prexudicial para os propietarios do solo rústico, se as licenzas se 

suspenderan so para o caso concreto. Dirixíndose ao Sr. alcalde dille que lle agradece 

que teña interese en deixarlle ver o expediente, engadindo que ela tamén quere velo 

porque ten dúbidas, non sobre os informes, senón porque podería haber outras 

solucións distintas á suspensión das licenzas. Salienta que non quere que se interprete 

que está a favor de determinados usos no solo rústico, pero que ten dubidas sobre a 

seguridade xurídica da medida. En canto a noticia aparecida na Voz de Galicia, opina a 

Sra. Lemus que pode que non sexa unha nota de prensa, pero o parece, e teme que 

mañá se poida presentar un recurso, incluso por máis dunha persoa, sobre esta 

suspensión, anunciando que polo tanto se vai a abster. 
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que el tamén quedou moi sorprendido 

pola noticia da prensa, sorprendido negativamente, sobre todo tendo en conta que a 

proposta é sobre a suspensión facultativa de outorgamento de licenzas no ámbito do 

solo rústico afectado por unha eventual modificación do PXOM de Teo, e polo tanto  

está moi sorprendido pola información. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que confía en que a proposta de 

modificación do PXOM se presente ao Pleno en poucos meses, de acordo co 

compromiso do Sr. alcalde, e di que, igual que ao Sr. Fernandez, tamén lles 

sorprendeu a noticia da prensa. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
quince votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 1 grupo 
mixto-IN-TEO), e unha abstención (1 grupo mixto-PSdeG-PSOE), acorda: 
 
Primeiro.- Suspender, de conformidade coa motivación e fundamentación 
previstas na memoria do concelleiro de urbanismo, de 12 de abril de 2013, e nos 
informes técnico e xurídico, incorporados ao expediente, o outorgamento de 
licenzas de edificación e demolición no solo rústico do término municipal 
previsto no Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Teo, para os usos 
que se detallan a continuación, así como as licenzas das actividades 
relacionadas cos usos en cuestión, polo prazo máximo dun ano a contar dende a 
publicación do anuncio no DOGA. 
 
Usos aos que afecta a suspensión: 
- Talleres, garaxes, parques de maquinaria agrícola 
- Establecementos nos que se aloxen, manteñan ou crién animais 
- Talleres, garaxes, parques de maquinaria forestal 
- Pirotecnias 
- Instalacións de praia, sociocultural, recreativo e de baño, que se desenvolvan 
ao aire libre 
- Instalación de xeración ou infraestruturas de produción de enerxía. 
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Segundo.- Suspender, de conformidade coa motivación e fundamentación 
previstas na memoria do concelleiro de urbanismo, de 12 de abril de 2013, e nos 
informes técnico e xurídico, incorporados ao expediente, o outorgamento de 
licenzas de parcelación de terreos, edificación e demolición, nas parcelas que se 
detallan a continuación, afectadas polas sentenzas do TSXG  nº 00219/2012 e nº 
00721/2012, polo prazo máximo dun ano a contar dende a publicación do anuncio 
no DOGA. 
 
Parcelas afectadas pola suspensión: 
Ambito da sentenza nº  00219/2012. 
 .- Parcelas numeradas do nº 1 – 16 (ambas incluídas) do polígono de Catastro de 
rústica de Teo nº 74. 

 
.- Parcelas numeradas do nº 171-173 (ambas incluídas) do polígono de Catastro 
de rústica de Teo nº 74. 

 
.- Parcelas numeradas do nº 182 – 192 (ambas incluídas) do polígono de Catastro 
de rústica de Teo nº 74. 

 
.- Parcela nº 346 do polígono de Catastro de rústica de Teo nº 74. 

 
Ambito da sentenza nº  00721/2012. 

 
Parcela con referencia catastral. 15083A501004500000KQ. 
 
Terceiro.- Publicar o presente acordo de suspensión no Diario Oficial de Galicia e 
nun dos periódicos de maior difusión da provincia, a tenor do previsto no artigo 
77.1 da LOUGA, no taboleiro de edictos do concello, no BOP e na web municipal, 
para maior difusión, a tenor dos artigos 69.1. e 70 ter da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime local. 
 
Cuarto.- Notifíquese, no seu caso, o presente aos peticionarios de licenzas 
solicitadas con anterioridade á publicación da suspensión, poñéndolles de 
manifesto o dereito que lles asiste a ser indemnizados de conformidade co artigo 
35 do Real Decreto Lexislativo  2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei do Solo, art. 121 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo 
que se aproba o Regulamento de Planeamento Urbanístico e demais normativa 
aplicable. 
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Quinto.- Notificar o presente aos interesados afectados polas sentencias do 
TSXG nº  00219/2012 e nº 00721/2012, para o seu coñecemento e efecto 
oportunos. 
 
 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO CONCELLEIRO DE SERVIZOS BÁSICOS SOBRE O 
MAL ESTADO DAS MARXES E ACCESOS Á AUTOVÍA AG-59. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de servizos básicos e mocidade, D. Xurxo 

Francos Liñares, que di que vai pasar uns anexos da moción, que son informes da 

policía local e de protección civil. 

 

O Sr. Francos da conta da súa moción de 16/04/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, 

infraestruturas e servizos básicos de 22/04/2013. 

 
“MOCIÓN DO CONCELLEIRO DE SERVIZOS BÁSICOS PARA A LIMPEZA E 
MANTEMENTO DA AG.59 AUTOVÍA SANTIAGO- A ESTRADA, DA  AG.58 
AUTOVÍA DE PENELAS A CACHEIRAS (ROTONDA DA GAITEIRA), A CONEXIÓN 
COA URBANIZACIÓN DOS TILOS AC- 537, AS VÍAS DE SERVIZO DE DITA 
AUTOVÍA AO SEU PASO POLO CONCELLO DE TEO ASÍ COMO AS ROTONDAS 
DE ACCESO DOS TILOS (AC-537), GAITEIRA (AG 58) E DA RAMALLOSA (AG 59) 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS : 
 

1º) A lei 4/1994, de 14 de setembro, de Carreteras de Galiza, no seu Capitulo I, sección 
primeira: “Obxeto e Definición”  di: 

a) Artigo 1: 

“É obxeto da presente Lei a regulación da planificación, proxecto, construción, 
conservación, financiación, uso e explotación das carreteras con itinerario 
comprendido íntegramente no territorio da Comunidade Autónoma de Galiza e 
que non sexan de titularidade do Estado.” 

b) Artigo 2, apartado dous: 

“Polas súas características, as carreteras clasificanse en autopistas, autovías, 
corredores, vías rápidas e carreteras convencionais.” (…) “Son autovías as 
carreteras que, non reunindo tódolos requisitos das autopistas, teñen calzadas 
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separadas para cada sentido da circulación e limitación de accesos desde as 
propiedades contiguas”. 

c) Artigo 3 di: 

“Consideranse camiños de servizo os construídos como elementos auxiliares ou 
complementarios das actividades específicas  dos seus titulares, a quen 
corresponde atender a tódolos gastos que ocasione a súa construción, reparación 
e conservación. Cando as circunstancias que concorran nos camiños de servizo o 
permitan e o esixa  o interés xeral, haberán de abrirse estos ó uso público, 
segundo a súa naturaza e lexislación específica.” 

 

2º) Na sección segunda de Competencias, de dita Lei, no artigo 7 apartado d) di: 

“Corresponde a Consellería competente en materia de estradas exercer as accións 
necesarias para a construcción, conservación e explotación das estradas de 
titularidade autonómica.” 

 

3º) O  protocolo de actuación da Consellería de Medio Ambiente Territorio e 
Infraestructuras 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 dividir 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: retrasar 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 pola Consellería, dispoñendo 
ademáis dos contratos de conservación ordinaria e rehabilitación de firmes 
adxudicados en cada unha das provincias da Comunidade de Galicia. 
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4º) O informe da Policía Local (que se xunta), da conta dos indicios de  abandono e 
deterioro en materia de conservación, así como maleza e desprendementos na autovía 
e nas vías de servizo. 

5º) O informe do SME (que tamén se xunta), advirte do alto risco de incendio que 
supón a maleza acumulada nas vías de servizo, así como, á altura de A Devesa 
(Cacheiras) na parte máis alta do muro de formigón que separa as casas da autovía 
onde se acumula moita vegetación. 

6º) Existen  varias demandas veciñais que solicitan a limpeza de ditas vías de servizo 
para acceder as súas propiedades, xa que son o único acceso que teñen dende a 
construcción da autovía. 

Por todo isto, proponse ao Pleno da corporación adoptar o seguinte  

ACORDO: 

Instar á Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras a que, no ámbito 
das súas competencias, acometa na Autovía AG 59, AG 58, desvío cara Os Tilos e nas 
súas vías de servizo ao seu paso polo Concello de Teo: 

1º- As obras de mantemento e conservación necesarias para a eliminación da maleza 
existente nos taludes da autovía na súa totalidade (non só tres metros a cada lado). 

2º- A revisión e limpeza do valado de protección perimetral que, incluso, presenta algún 
dano. 

3º- O acondicionamento das rotondas de acceso dos Tilos, Gaiteira (Cacheiras) e 
Ramallosa. 

4º- A limpeza integral de tódalas vías de servizo para poder acceder as distintas 
propiedades”. 

 

O Sr. Francos explica que o ano pasado recibiu bastantes queixas dos veciños que se 

serven das vías de servizo, porque non teñen acceso as súas propiedades, e o 

concello abriu os accesos, indo máis alá das súas competencias, tratándose ademais 

dunha zona na que hai moitos incendios. Di que quere facer unha comparativa coa 

autovía de Santiago a Brión na que non hai ningunha maleza, cando na de Teo está 

todo cuberto. 

 

Intervén o Sr. alcalde para aclarar que xa se fixeron solicitudes pola vía ordinaria, non 

entendéndose o agravio comparativo que comentou o Sr. Francos. 
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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 tamén está de acordo. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que está de acordo en que cada 

administración se faga cargo do mantemento das súas infraestruturas, e a AG-59 está 

nun estado de abandono evidente, estando polo tanto de acordo coa moción. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que está de acordo coa proposta e dille ao 

Sr. Francos que se ten que facer cargo das vías municipais. 

 

Intervén o concelleiro de servizos básicos e mocidade, Sr. Francos, e di que existe un 

calendario para a limpeza das vías públicas municipais, que vai de maio a outubro, e 

que intentan que o calendario coincida coas festas de cada parroquia, aproveitándose 

no período de inverno para desbrozar no monte, resultando que o servizo non dá para 

máis, e que de feito, tratándose da parroquia de Calo, o servizo se ten que externalizar 

todos os anos. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

dille ao Sr. Francos que non se esqueza de limpar para a festa de Francos, de Calo e 

de Solláns. 

 

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

renuncian ao segundo turno de intervencións. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que os dous tractores ben aproveitados 

tiñan que ter o concello como unha patena.  

 
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 2 
grupo mixto), acorda instar á Consellería de Medio Ambiente Territorio e 
Infraestructuras a que, no ámbito das súas competencias, acometa na Autovía 
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AG 59, AG 58, desvío cara Os Tilos e nas súas vías de servizo ao seu paso polo 
Concello de Teo: 
1º- As obras de mantemento e conservación necesarias para a eliminación da 
maleza existente nos taludes da autovía na súa totalidade (non só tres metros a 
cada lado). 

2º- A revisión e limpeza do valado de protección perimetral que, incluso, presenta 
algún dano. 

3º- O acondicionamento das rotondas de acceso dos Tilos, Gaiteira (Cacheiras) e 
Ramallosa. 

4º- A limpeza integral de tódalas vías de servizo para poder acceder as distintas 
propiedades. 

 
8.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE A PARALIZACIÓN DO 
VERTIDO DA REDE MUNICIPAL DE  SANEAMENTO NO CAUCE DO RÍO TELLA, 
NO LUGAR DA PALLOZA, OS VERXELES (OZA), E SOBRE A MELLORA 
MEDIAMBIENTAL DA ZONA. 
O Sr. alcalde explica que, tratándose deste punto da orde do día, o equipo de goberno 

tiña un texto alternativo, en base ao informe da Consellaría de fin de obra, e que na 

Comisión Informativa acordouse facer unha moción conxunta, engadindo que ten 

entendido que ao final a Sra. Lemus mantén o texto orixinal. 

 

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

María Carmen Álvarez Garea. 

 

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 de 10/04/2013 (rex. entrada nº 2.982, de 

13/04/2013) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 22/04/2013 
 
“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, SOBRE A PARALIZACIÓN DO 
VERTIDO DA REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO NO CAUCE DO RIO TELLA, NO 
LUGAR DA PALLOZA, OS VERXELES (OZA), E SOBRE A MELLORA 
MEDIOAMBIENTAL DA ZONA 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 

 
Informes de febreiro de 2011, vídeos na páxina web 
http://www.youtube.com/watch?v=U2VMVKKKUd8, de maio de 2011, e o anexo xunto 
con fotos deste ano, amosan como un grave problema medioambiental, como é o 
vertido non autorizado de augas residuais a un río, existe desde hai mais de 2 anos, 
sen que ningunha administración pública acometa a súa subsanación. 
A situación actual ademais inclúe dunha forte degradación da zona, coa existencia, 
ademais, doutra vertedura na marxe dereita do Río Tella, e co chan dos arredores da 
estación de bombeo, cheo de restos sólidos colmatados, con materiais de hixiene 
persoal, e cun forte cheiro a fecais. 
 
Hai xa dous anos, en abril de 2011, Augas de Galicia incoou un expediente sancionador 
(DH.D15.29813), ao Concello de Teo como entidade presuntamente responsable deste 
vertido, a través do aliviadoiro da EBAR municipal dos Verxeles, por unha infracción 
leve conforme ao artigo 85 e) da Lei 9/2010, de Augas de Galicia, que sinala: 
 
“e) As verteduras que poidan alterar a calidade da auga ou as condicións ambientais ou 
hidráulicas do medio receptor, efectuadas sen contar coa autorización correspondente, 
cando non existan danos derivados para o dominio público ou ben cando estes non 
sexan superiores a 15.000 euros, así como as verteduras non autorizadas aos sistemas 
de saneamento cando non existan danos derivados para as obras hidráulicas ou ben 
cando estes non sexan superiores a 15.000 euros”. 
 
No mesmo expediente consta un informe do 01/02/11 no que se sinala que na Estación 
de bombeo dos Verxeles non se está a bombear a totalidade de augas residuais, o que 
provoca o vertido de grandes cantidades deste tipo de augas sen depuración previa de 
xeito continuo ao regato de Portameneiro. 
 
Engádese no informe que o caudal de augas residuais vertidas supera o caudal do 
propio canle, o que supón un claro abuso á capacidade rexenerativa do río debido aos 
abundantes restos orgánicos sólidos non degradables que se atopan en masa nas 
ribeiras do río Portameneiro. 
 
Houbo que esperar ata o 21/06/11, para que o Concello fixese as súas alegacións, unha 
vez que desde Augas de Galicia, o 25 de maio, se emitise unha proposta de Resolución 
considerando responsable ao Concello de Teo dunha infracción leve tipificada no artigo 
85 e) da Lei 9/2010, e impuxese unha sanción de 18.000 euros. 
 
O Concello alegaba que o vertido non é da propia Urbanización, senón do aliviadoiro do 
bombeo situado nos Verxeles do colector xeral que conduce os residuos procedentes de 
Montouto e Cacheiras cara á EDAR de Pontevea. 
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O Servizo Municipal de Augas sinalaba que a orixe do vertido era que a bomba non tiña 
a capacidade para bombear todo o caudal de augas residuais que chegaba a este 
bombeo, polo que “escapaba” polo aliviadoiro. 
 
O proxecto orixinal do bombeo da Empresa pública de obras e servizos hidráulicos 
(EPOSH) dependente da Consellería de Medio Ambiente, aducían desde o Concello, 
incluía unha única bomba e unha preinstalación para una segunda bomba 
complementaria. 
 
Conforme ás alegacións do Concello, a bomba existente non bombeaba todo o caudal 
debido a un problema de deseño, problema estrutural da propia instalación, dado que 
desde a data de recepción da obra polo Concello, o 27/05/2010, non se produciu un 
aumento significativo do número de vivendas e polo tanto das augas que recolle o 
colector. 
 
Sinalábase que era necesaria a instalación dunha bomba complementaria, o que non 
puido realizarse “ata o de agora porque FENOSA require previamente se realice un 
reforzo da liña eléctrica de alimentación da estación de bombeo, proceso pendente de 
contratación neste momento” (a data 21/06/11, lembremos). 
 
O Concello amosábase disposto a realizar un investimento que non lle correspondía, 
pero aducía que en caso de ter que facer fronte a calquera tipo de sanción por un 
vertido do que non é responsable directo, non podería asumir este investimento. 
 
Polo tanto, conclúese desde o Concello que no caso que recibise unha sanción, sería a 
propia administración que deseñou e proxectou o bombeo, Augas de Galicia, a que tería 
que asumir a responsabilidade do fallo estrutural e modificar a capacidade da estación 
de bombeo. 
 
Finalizábanse as alegacións sinalando que “En todo caso o Concello comprométese a 
informar periodicamente do avance do proceso de instalación da bomba 
complementaria previsto para executar nos próximos seis meses”. 
 
A resolución do expediente sancionador de data 08/09/11 inclúe un informe da 
Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos de Augas de Galicia de data 01/08/11, 
no que sinala que o bombeo dos Verxeles estivo axeitadamente calculado como 
bombeo de augas residuais. 
 
Neste informe indícase que coas obras do bombeo rematadas que contemplaban unha 
futura ampliación do mesmo, observouse un incremento alarmante de caudal en tempo 
seco no colector que entraba na antiga EDAR e un causal esaxerado en tempo de 
chuvia. Desta incidencia avísase ao Concello en varias ocasións xa que, en tempo seco, 
o caudal supera a capacidade dunha das bombas (30 l/s) e en tempo de choiva, incluso 
chega a arrincar o cestón de grosos dos seus soportes. 
 
“A pesar de advertir ó Concello desta situación anómala e que en ningún caso se 
corresponde coa poboación servida, non se toma ningunha medida pola súa parte. 
Antes de entregar a obra, técnicos da EPOSH percorren os dous colectores que 
finalmente verten ó bombeo e advirten o concello de que: 
 

- Un dos colectores discorre polo río (no propio cauce) e presente infiltracións 
ademais de aumentar moito o seu caudal en tempo de chuvia. 
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- As obras de novas edificación e de mellora da estrada autonómica que pasa por 
Cacheiras canalizaron mananciais e o drenaxe lonxitudinal da estrada cara o 
colector que vertía na antiga EDAR aumentando o caudal en tempo seco e 
recollendo toda a escorrenta da estrada en tempo de chuvia. 

 
A pesar destas informacións, non consta que o Concello tomara algunha medida 
encamiñada a reducir os aportes a estes colectores de augas residuais urbanas” 
 
A solución proposta polo Concello de instalar outra bomba, conforme a este informe, 
agravará o problema, xa que aumentará o consumo enerxético; este caudal deberá ser 
bombeado por dous bombeos mais cara á EDAR (Granxa e Estrada de Padrón), o que 
pode causar algún problema nestes puntos; ademais este caudal debera ser tratado na 
EDAR aumentando o custe enerxético e dificultando o funcionamento do reactor 
biolóxico. 
 
A solución desde Augas de Galicia pasa porque o Concello debe tratar as filtracións e as 
conexións de estradas nas súas redes de saneamento, se quere un sistema eficaz tanto 
enerxética como ambientalmente. 
Polo tanto, o vertido conforme a Augas de Galicia é debido aos incrementos de caudal 
de augas brancas na rede municipal de saneamento e non aos defectos de deseño na 
execución das obras por parte da EPOSH, e mantense a proposta de sanción de 18.000 
euros. 
 
En outubro de 2011, o Concello presenta recurso de alzada, no que se sinala que a 
opinión de que a causa orixinaria do vertido é a falta da capacidade das bombas é  
unha opinión compartida polos técnicos de vertidos da Demarcación Galicia Centro, da 
propia Augas de Galicia, nunha reunión o 05/09/11, na que se propuxo ao Concello a 
solución da instalación dunha terceira bomba nesta estación. 
 
Os técnicos de vertidos desa Demarcación ratificaron a conclusión que “a orixe do 
problema está no deficiente deseño e/ou instalación das bombas de impulsión (incluso 
apuntaron que unha das bombas non impulsa nin a metade do volume de auga para o 
que teoricamente está capacitada)”. 
 
O Concello aduce diferenzas de opinión dentro da propia Augas de Galicia, amosándose 
disposto a colaborar na solución deste problema, e considerando ilóxico e inxusto que 
se lle queira sancionar cando no seo da administración hidráulica non hai consenso 
sobre cal é a orixe nin a solución deste cuestión. 
 
Augas de Galicia resolve, en data 18/04/2012, sinalando a inadmisión do recurso de 
alzada, por ser interposto fora do prazo, polo que confirma a sanción de 18.000 euros, 
e con data 20/02/2013, Augas de Galicia sinalou ao Grupo Parlamentario do PSdeG que 
ao non ter efectuado o pagamento polo Concello, iniciarase o procedemento de 
constrinximento.  
 
Conforme ao artigo 5 da Lei 9/2010, de augas de Galicia, é competencia das entidades 
locais en materia de depuración de augas residuais urbanas a xestión e explotación das 
obras e instalacións pertencentes ao saneamento municipal. 
 
A responsabilidade dos vertidos de augas residuais con risco de afección ao dominio 
público hidráulico que se produzan a través de redes de titularidade municipal 
corresponde ao Concello titular delas, tal e como se sinala nos artigos 101.2 do Texto 
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refundido da Lei de Augas, e no 245.2 do Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, polo 
que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico. 
 
A cuestión neste tema dirímese na orixe do problema así como na súa solución, cun 
continuo cambio de informes e contra-informes entre Augas de Galicia e o Concello de 
Teo, sen que ningunha administración pública proceda a solucionar o vertido. 
 
Mesmo no caso de ser certas as afirmacións do Grupo de Goberno de Martiño Noriega 
sobre a deficiente execución do proxecto do bombeo pola EPOSH de Augas de Galicia, 
isto non enerva a responsabilidade municipal por un vergonzoso vertido procedente 
dunha instalación do Concello. 
 
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte  
 

ACORDO: 
 

1.- Instar ao Goberno Municipal do Concello de Teo e/ou á Xunta de Galicia que no 
ámbito das súas competencias, acometan as obras necesarias para a paralización do 
vertido de augas residuais da rede municipal de saneamento na canle do Río Tella, na 
zona dos Verxeles- Oza, e a subsanación das deficiencias do colector existente no Lugar 
da Palloza, Os Verxeles, Oza. 
 
2.- Instar ao Goberno Municipal do Concello de Teo á adopción de medidas para a 
rexeneración medioambiental no Lugar da Palloza, Os Verxeles, Oza”. 
 
 
A Sra. Lemus explica que se trata dun verquido que hai no río Tella, e que ven dunha 

obra feita pola Xunta. Salienta que se fixo un modificado e aparece outro verquido no 

outro lado do río, e que segundo a Xunta, antes de entregar a obra ao Concello, avisa 

de que o caudal que entra na estación de bombeo era moi superior ao previsto no 

proxecto orixinal. A memoria do proxecto non ten nada que ver coa realidade porque 

argumentan que as obras da estrada en Cacheiras ademais dos manantiais e filtración 

fan que o caudal previsto, en 40 l/segundo, chegue a 300 ou 400. Recíbese a obra polo 

concello no 2010, e ao ano seguinte Augas de Galicia fai a primeira denuncia, e o 

Concello entende que a obra está mal proxectada e existen informes contraditorios 

entre augas de Galicia e o concello, existindo tamén en Augas de Galicia discrepancias 

sobre a orixe das augas que entran na estación de bombeo. Explica a Sra. Lemus que 

o problema é que polo aliviadoiro o que sae son restos fecais. A Xunta de Galicia pon a 

multa ao Concello e advirte de que se non se paga vai á vía de apremio. Explica a Sra. 

Lemus que hai outro expediente aberto pero que o verquido segue aí e engade que o 

grupo de goberno di que hai un informe no que se di que a Xunta asume a súa 

responsabilidade, pero que non o puido comprobar porque non tivo acceso ao 
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expediente. A Sra. Lemus sinala que non ten claro de quen é a culpa, se da Xunta ou 

do concello, pero que a moción responde á necesidade de que o verquido sexa 

eliminado, e que se faga unha rexeneración ambiental en toda a zona que está chea de 

residuos sólidos e fecais. Remata a Sra. Lemus sinalando que non se trata de botarlle 

a culpa a ninguén, senón de darlle unha solución ao problema. 

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

concelleira D.ª María Carmen Álvarez Garea. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

pregunta canto costa eliminar ese verquido. 

 

Respóndelle o Sr. alcalde que se trata dun problema estrutural, porque a obra está mal 

dimensionada e non cubre as necesidades. 

 

O Sr. Parajó di que está de acordo en que hai que eliminar o verquido, engadindo que 

non sabe se ten que ser a Xunta ou o concello, aínda que se a obra a fixo a Xunta, 

haberá que ter unha reunión con Medio Ambiente e tratar de chegar a un acordo para 

acabar co problema, aínda que o concello teña que poñer parte do importe da obra. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que dende que se rematou a obra xa 

se sabia que non era suficiente para o caudal existente, a obra non funciona nin 

funcionou nunca, e tratase dun problema grave para o concello de Teo. Opina que para 

o seu grupo está claro que a responsabilidade é da Xunta, porque antes de rematar a 

obra xa se sabía que non ia ser suficiente, algo que queda claro nos informes. Di que a 

zona está moi castigada e os veciños padecen os problemas xerados polo mal 

funcionamento da depuradora, e o concello ten que actuar de forma contundente e ten 

o apoio do BNG. Di que está de acordo coa moción tal como está redactada e co punto 

2 de instar ao Goberno Municipal para adopte as medidas para  rexenerar a zona da 

Palloza, dos Verxeis e de Oza así como o río Tella, que hai moitos anos que deixou de 

ser un río para ser un desagüe, e con respecto do punto 1, o que pide é instar a que a 

Xunta e o Goberno Municipal resolvan este problema, polo que o BNG está a favor. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo, D. José Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que o día da comisión informativa, o PP dixo que se era un 

problema da administración autonómica tiñan o apoio do PP, pero que lle remitiron un 

informe dunha auditoría externa, e logo fíxolle un pequeno informe outra auditoría, ao 

que dá lectura parcialmente, e que se recolle a continuación: 

 
“Informe final de obra): 
 

‐         Durante  la  ejecución  de  las  obras  se  constata    un  vertido municipal  al  lado  de 
donde se iba a ejecutar el bombeo de Os Verxeles. Con objeto de corregir una situación), 
se ejecuta su conexión al bombeo para recogerlo. 
 
‐         Antes de  la  finalizar  las obras se observa un elevadísimo aumento del caudal de 
llegada  de  agua  al  bombeo.  El  agua  llegaba  desde  un  punto  desconocido  de  la  red 
municipal de saneamiento, y provocaba  la saturación del bombeo e  incluso arrancó el 
cestón del bombeo con  la  fuerza con  la que  llegaba el agua. Dado que  la obra estaba 
casi  acabada,  se  debería  haber  trabajado  en  solucionar  los  problemas  de  la  red  de 
saneamiento para evitar esa llegada de pluviales. 

 
 
Informe de la auditoría del bombeo: 
 

‐         Se constata que el hecho de haber pedido únicamente una auditoría del bombeo 
indica  una  falta  de  visión  a  la  hora  de  identificar  los problemas.  Sigue  sin  saberse  el 
origen del exceso de agua, que es el único  causante de  los problemas que hay en Os 
Verxeles. 
 
‐         En el bombeo hay 1 bomba y 1 de reserva. Sólo funciona una, que además tiene un 
funcionamiento deficiente,  con un exceso de arranques  y paradas.  Los dos problemas 
(que  sólo  funcione una bomba y que además  tenga dificultades)  consecuencia de una 
mala contratación eléctrica: “por motivos de limitaciones de energía no puede funcionar 
más que una bomba”,  las paradas  se deben a una baja  carga que  se  corrige  con un 
“ajuste  correcto  o  renovación  de  piezas  fungibles”.  Es  decir,  que  no  se  mantiene 
adecuadamente. 
 
‐         La bomba que funciona sólo da entre 7,7 y 7,9 l/s, mucho menos de lo que debería. 
Normal, dado el desgaste de las bombas que se ignora por parte del concello en cuanto 
a su mantenimiento (se puede ver foto). La auditoría incluye fotos de julio de 2009 (pues 
en  marcha)  y  señala  que  de  aquella  “funcionando  de  forma  correcta”.  La  propia 
auditoría dice que es necesario revisar y hacer puesta en funcionamiento correcto de las 
bombas,  indicando  los caudales que alcanzarían una vez  reparadas  (mantenidas). Una 
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sola  bomba  daría  34,4  l/s,  cuando  ahora  bombea  7,9  l/s,  es  decir,  por  falta  de 
mantenimiento del concello se vierten  los 36,5  l/s de diferencia. Y más si  tuvieran una 
contratación eléctrica mayor, ya que podrían funcionar dos bombas. 
 
‐ Pero la falta de visión se aprecia en que al auditarse sólo el funcionamiento del 

bombeo y no el sistema, se proponen soluciones que pueden ser incompatibles 
con la capacidad hidráulica de tratamiento de la depuradora, que es de 80 l/s 
en pretratamiento y de 40  l/s en tratamiento completo. La auditoría dice que 
llegan 236 l/s en época de lluvias, 10 veces más de lo que debería. 

 
  ‐  Poner una  tercera bomba  en  funcionamiento  implica que aguas abajo de  este 
bombeo no podría haber más incorporaciones, con lo cual todo el resto sería vertido. Y con esa 
cantidad de agua el tanque de tormentas tendría que ser enorme, desproporcionado, porque si 
no se llenaría rapidísimo y sería inútil. 

 
‐      Los 236  l/s tienen una proporción de agua  limpia/residual de 10 a 1. Agua con una 

carga bajísima que perjudica el funcionamiento de la EDAR, tanto si es impulsado por la tercera 
bomba como si hubiera tanque de tormentas. 
  

‐         Es  indudable que el vertido procede del aliviadero del bombeo. La cuestión es por 
qué se produce el alivio. 
 
‐  En  primer  lugar,  por  el  excesivo  aporte  de  pluviales  procedentes  de  la  red  de 
saneamiento, que el concello no ha sabido subsanar. 
 

‐        En  segundo  lugar,  porque  la  deficiente  explotación  del  bombeo  hace  que 
sólo pueda bombear 7,9 l/s, en vez de los 36,5 l/s que podría dar una sola de las 
bombas. 

‐ Que  las  condiciones  del  servicio  no  variaran  desde  el  final  de  la  obra  no 
significa que sean aceptables. 

 
‐  No  es  viable  aumentar  la  capacidad  del  bombeo  diez  veces,  lo  que  según  das 

mediciones  de  la  auditoría  llega  a  él,  porque  sería  agua  intratable  por  una 
depuradora biológica por su baja carga, y un coste energético desproporcionado 
e  inútil  al  estar  bombeando  agua  limpia  para  verterla  después  por  exceder  la 
capacidad hidráulica de la depuradora. 

 
‐ Pasa a citar partes del informe final de obra que o son irrelevantes o perjudican 

los argumentos del concello: 
 

‐  Los bombeos se diseñaron ante la imposibilidad de ejecutar el colector por 
gravedad,  si hubiera sido posible ejecutarlos por gravedad se habría hecho, pero 
lo  imposible  es  imposible.  Y  en  la hipótesis de que  se hubiera podido hacer  el 
vertido sería el mismo, pero a la entrada de la depuradora porque esta no podría 
admitir la mayor parte del caudal en tiempo de lluvia. 
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‐  La “bajante aliviadero” del bombeo se ejecuta porque todos  los bombeos tienen 
que tener aliviadero. Esto es básico y lo tienen absolutamente todos los bombeos. 
Si no, las tapas estarían saltando cuando se supera su capacidad de bombeo. 

 
‐  En cuanto a  las  incidencias, son producto de  los problemas que vienen de  la red 

de  saneamiento  del  concello,  que  de  hecho,  provocaron  daños  durante  la 
ejecución de las obras”. 

 

O Sr. Vázquez Pallas dille ao Sr. Sisto que, á vista deste informe, chega a conclusión 

de que o problema é que á depuradora chegan as augas pluviais, e ademais existe 

unha falta de mantemento da mesma por parte do concello, porque hai un desgaste 

das bombas. 

 

O Sr. Sisto explica que o importe para solventar o problema é unha barbaridade, 

porque hai que sacar os bombeos e levalos por gravidade, senón non hai quen bombee 

iso, engadindo que a única solución viable é refacer a obra e facela de novo como 

estaba pensada inicialmente. Explica que coa Xunta se mantiveron conversas de todo 

tipo e que o que porén non resulta de recibo é que se diga que existiu mala fe na 

auditoría, porque esta se fixo porque o pediu a Xunta para non impoñer a segunda 

multa. Explica que na auditoría se gastaron mil e pico euros sabendo que é inútil, pero 

foi unha imposición da Xunta. O Sr. Sisxto, dirixíndose ao Sr. Pallas, pregúntalle se non 

era concelleiro cando se redactou o proxecto que ia por gravidade e cando se 

modificou e se sacou o saneamento por gravidade. Di que a emenda que presentan á 

moción da Sra. Lemus, é porque entenden que a responsabilidade é so da Xunta. 

Explica o Sr. Sisto que hai un problema dende o ano 2005 motivado pola existencia 

dunha depuradora dos Verxeis que estaba depurando Cacheiras e había que darlle 

unha solución. Os técnicos da Xunta deciden que o verquido non se pode levar polo 

río, e danse conta que existe un tubo que verte no río ao final da obra, cando xa estaba 

alí dende sempre. O proxecto que redactan no ano 2005 leva todos os verquidos dende 

os Verxeis e Cacheiras e lévano ata estación que ían construír en Pontevea, todo pola 

beira do río. Salienta o Sr. Sisto que a primeira cuestión que aparece no informe da 

Xunta, e que se recolle na moción alternativa, é que unha vez trazadas as obras 

detéctanse dificultades neste trazado e proponse unha variación do proxecto instalando 

tres bombeos, esta decisión, polo tanto é da Xunta, e ademais cárgase a electricidade 

dos bombeos ao Concello. No mesmo informe dise que hai necesidade de redactar un 
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proxecto complementario, porque observan un verquido nas inmediacións. Di o Sr. 

Sisto que foi necesario que se puxeran a traballar pera observar o verquido ao outro 

lado do río, cando os tubos coas augas de pluviais xa existían no 2005. Di o Sr. Sisto 

que outra aclaración é que eses tubos estiveron tapados ata o día antes da entrega das 

obras ao concello, para que o bombeo funcionase correctamente, e nese momento se 

lles di que conectan eses tubos baixo a responsabilidade do concello, e esa e toda a 

responsabilidade do Concello. 

 

Engade o Sr. Sisto que os informes hainos contraditorios e da lectura a unha parte do 

informe da Xunta sobre as pluviais, no que se di que advertiron ao concello da situación 

anómala sen que o concello tomara medidas, e aclara que nunca se dirixiron ao 

concello por escrito aínda que si se comentou verbalmente polos técnicos, que había 

un problema, porén nunca por escrito. No informe dise que coas obras do bombeo 

rematado observouse un aumento do caudal, incluso en tempo seco, cando a vista da 

memoria no anexo IV redactado por Taboada y Ramos no ano 2005, que é onde se 

dimensionan os caudais, se fai referencia á poboación con datos de 1996, cando 

estaban no ano 2005, e preveían para o ano 2023 unha poboación para Cacheiras de 

2.800 habitantes, cando en 2008 xa había mais de 5.000 habitantes censados. Por 

outro lado, salienta o Sr. Sisto que falan do PXOM referíndose ás Normas Subsidiarias 

de 1996,  fan os cálculos en base as Normas do 96 e pregúntase se é responsabilidade 

da Xunta ou non, engadindo que por moito que se mire a auditoría, se está a falar de 

bombas de 44 ou 59 litros por segundo, cando se está en 400 litros por segundo, 

estando claro que non son suficientes e isto deriva dos datos erróneos dos que parte a 

Xunta, que é a única responsable. O Sr. Sisto sinala que todo o exposto motiva a 

presentación da emenda á moción da Sra. Lemus para reclamar á Xunta de Galicia que 

solucione os graves problemas que orixinan os verquidos de Verxeles, dos que foi 

perfectamente consciente durante a execución da obra, sen cargo algún adicional para 

o concello de Teo, engadindo que sería importante que non existiran posicións 

oscilantes neste tema, porque non é un tema exclusivo do equipo de goberno. 

 

O Sr. Sisto da conta da moción do equipo de goberno, que se reproduce a 

continuacion. 
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 “EMENDA Á MOCIÓN PRESENTADA POR Dna. UXÍA LEMUS SOBRE 

Paralización do vertido da rede municipal de saneamento no 
cauce do río Tella, no lugar da Palloza, Os Verxeles (Oza), e 
sobre a mellora medioambiental na zona 

Augas de Galicia, a través da Subdirección Xeral de Xestión do dominio público 
hidráulico, ven intentando dende hai un par de anos responsabilizar ao concello de Teo 
dos vertidos que se veñen producindo no bombeo dos Verxeles, e así ten iniciado dous 
expedientes sancionadores, ambos por importe de 18.000€, que se atopan en distinto 
estado de tramitación: o DH.D15.29813, iniciado en abril de 2011 por "vertido de augas 
residuais ao dominio público hidráulico sen autorización no T. m. de Teo, procedentes 
da urbanización Os Verxeles", e o DH.D15.29890, iniciado en setrembro de 2011, por 
"vertido non autorizado de augas residuais ao río Portoameneira a consecuencia do 
mal funcionamento das instalacións municipais de saneamento ubicadas na 
urbanización Os Verxeles, en A Palloza-Oza (t. m. Teo)". 

Máis alá dos criterios contraditorios mantidos polos técnicos da Demarcación de Galicia 
Centro e polos técnicos da Empresa pública de obras e servizos hidráulicos (EPOSH), 
o concello mantivo desde o primeiro momento que o vertido procede do aliviadeiro da 
estación de bombeo situada nos Verxeles, que forma parte integrante das 
infraestruturas do colector xeral que leva as augas residuais procedentes de toda a 
área de Montouto e Caheiras cara á EDAR de Pontevea, responsabilidade por tanto do 
deseño da obra realizada pola Empresa pública de obras e servizos hidráulicos 
(EPOSH), que é unha das entidades da Administración Hidráulica de Galicia e está 
adscrita á mesma Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
Consecuentemente, e máis ala da causa concreta do vertido (se as bombas son 
insuficientes, se existe unha entrada excesiva de pluviais, etc.), e posto que as 
condicións de servizo, os caudais de entrada, etc. non mudaron dende o remate da 
obra, a administración autonómica é a única responsable deste vertido, que debe 
solucionar no máis curto prazo de tempo. 

Esta posición que o concello viña mantendo dende o remate da obra, vese agora 
refrendada ao ter por fin acceso ao INFORME FINAL DE OBRA "COLECTORES 
XERAIS E ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE PONTEVEA. 
TEO.A CORUÑA", datado o 26 de maio de 2010, no que literalmente, e entre outras 
cousas, se recolle: 
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1. Nos antecedentes técnicos (apartado 1.2): "As obras a realizar comprenden o 
conxunto de colectores interceptores de augas residuauis, transporte e bombeo 
das mesmas ata a estación depuradora. Concretamente, un gran colector-
interceptor que partendo da actual depuradora da Palloza, discorre pola beira do 
río Tella e Santa Lucía ata chegar ao Ulla. Dende aquí, e tamén pola súa marxe 
dereita, discorre por gravidade ata chegar á parcela da depuradora" 

2. Na necesidade e obxecto do proxecto modificado (apartado 2.2): "Unha vez 
comezadas as obras detéctanse serias dificultades na instalación da tubaría polas 
marxes dos ríos Tella e Santa Lucía debido á falta de acceso e o abrupto das 
marxes que imposibilitan o acceso da maquinaria. 

Por este motivo, proponse unha variación do trazado do colector interceptor 
mediante tres bombeos que facilitan a súa execución por estardas do Concello de 
fácil acceso, traballabilidade e mantemento". 

3. Na necesidade e obxecto do proxecto complementario (apartado 2.3): "Unha 
vez comezados os traballos, e en concreto, as obras do bombeo de Verxeles que 
se corresponde coa obra principal, obsérvase un vertido moi grave nas 
inmediacións deste pero na outra beira do río Tella. 

Unha vez estudado o vertido, e tendo en conta que corresponde cunha parte moi 
importante da rede de saneamento de Teo, plantéxase a posibilidade de recollelo 
a costa de reducir ramais inicialmente previstos no proxecto Complementario 
orixinal. Tendo en conta que o vertido se corresponde cun colector que discorre 
por unha pista forestal que remata na beira do cauce pero a unha cota moi 
superior, se plantexa a posibilidade de construír unha pasarela para poder grapar 
a tubería pola súa parte inferior e levar o vertido ó bombeo de Verxeles." 

4. Nas actuacións executadas non contempladas nos proxectos modificados e 
complementarios ou variacións non reflectidas nos proxectos referidos (apartado 
2.4), contémplase a necesidade de facer unha "baixante de aliviadoiro" no 
Bombeo de Verxeles 

5. Nas incidencias durante a execución dos traballos (apartado 3), con respecto 
ao bombeo de Verxeles, indícanse as seguintes incidencias: 

Incremento de caudal ó longo da execución das obras sen manter 
correspondencia coa poboación servida. Na actualidade, -refírese a maio 
2010, a data do informe- polos colectores que rematan neste bombeo, a 
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cantidade de auga é tal que o alivio é constante a pesares que o bombeo 
funciona correctamente. Foi preciso non por en servizo a conexión a través 
da pasarela executada con cargo ó complementario. 

Rotura do cestón por exceso de caudal. Foi preciso montalo de novo e 
limpar o bombeo dúas veces. A costra que se forma na cámara húmida do 
bombeo fai que as boyas non entren en contacto coa auga. O 
funcionamento das bombas é continuo e unicamente paran por 
calentamento. É preciso arranxar o sistema de saneamento porque a 
efectividade do bombeo neste momentos é nula. 

Consecuentemente co exposto dunha forma tan clara e concisa no documento oficial 
que constitúe o Informe final de obra dunha actuación na que, o Concello de Teo, non 
tiña ningunha responsabilidade o Pleno municipal 

ACORDA 

Demandar da administración promotora da obra, a Xunta de Galicia, que 
solucione os graves problemas que orixinan os vertidos de Verxeles, dos que foi 
perfectamente consciente durante a execución da obra, sen cargo algún 
adicional para o Concello de Teo.  

Asdo.: Rafael C. Sisto Edreira 
Concelleiro de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Seguridade cidadá” 
 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que está claro que hai dúas 

posicións contrapostas, e que lle chama a atención que o xefe do departamento de 

obras fai un informe no ano 2011, cando se fai o procedemento sancionador, no que di 

que a depuradora dos Verxeis está calculada para un bombeo de augas residuais 

urbanas, que non é o caso de Teo. Di que agradece que se lle concrete que medidas 

se van tomar dende o concello, tendo en conta que seguen sendo responsables, aínda 

que non sexan culpables, e pide que as medidas que se teñan que tomar sexan 

consensuadas por toda a corporación . 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que está a favor de que se elimine o verquido e que para iso hai que entablar unha 
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negociación coa Xunta, a nivel de Conselleiro, para buscar unha solución, porque 

senón o verquido seguirá existindo. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o problema é grave, igual que o é 

o centro de día e a escola infantil de Cacheiras, a potabilizadora ou o centro de saúde e 

outras cuestión que son problemas graves do concello, debendo existir unha posición 

clara de toda a corporación fronte a estas demandas, para que o concello poida 

solventar estes problemas. 

 

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e cinco minutos sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do grupo mixto, D. Manuel Parajó Liñares. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, e di que está sorprendido polos datos 

de poboación que da o Sr. Sisto. Di que, considerando que o PP non vai a apoiar a 

emenda do grupo de goberno, propón ter unha reunión de todos os grupos municipais 

co Conselleiro para darlle unha solución ao problema, aportando estes datos novos, e 

engade que sí van a apoiar a moción da Sra. Lemus, porque entenden que hai un 

problema de pluviais que se conectaron e o problema do mantemento que é 

responsabilidade do concello, e ofrécense para negociar coa Comunidade autónoma. 

 

Intervén o Sr. Sisto para dicir que o verquido non ten unha solución fácil, porque o 

Concello non conta con medidas para resolvelo e di que está de acordo con ter esa 

reunión co Conselleiro, porque o concello non vai a pagar máis multas nin auditorías 

das que xa pagou, e está convencido que este tema vai acabar no xulgado e que o 

concello o vai gañar. 

 

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

concelleiro do grupo mixto D. Manuel Parajó Liñares. 

 

Explica o Sr. Sisto que con respecto ás pluviais hai unha razón para que aumentarán,  

que é que un dos colectores descorre polo río que está antes e chega alí, e que xa 

estaba cando fixeron a obra, e que por si so xustifica que se inunde o colector, polo que 

manteñen a emenda presentada, á marxe de que se faga a reunión co Conselleiro, xa 
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que se propón demandar á Xunta que se faga cargo das obras necesarias, sen cargo 

para o Concello. 

 

O Sr. alcalde explica que se vai a someter a votación en primeiro lugar a emenda 

proposta polo equipo de goberno, e se esta non sae adiante someterase a votación a 

moción da Sra. Lemus, decaendo esta no caso de que saia adiante a emenda citada. 

 

De acordo co exposto sométese a votación a emenda formulada polo concelleiro de 

urbanismo, Sr. Sisto, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor – 6 concelleiros/as non adscritos/as 

- Votos en contra – 6 PP 

- Abstencións – 2 BNG e 2 grupo mixto 

 

Producido un resultado de empate, vóltase a someter o asunto a votación, obténdose o 

seguinte resultado: 

- Votos a favor – 6 concelleiros/as non adscritos/as 

- Votos en contra – 6 PP 

- Abstencións – 2 BNG e 2 grupo mixto 

 

Persistindo o resultado de empate, o Sr. alcalde explica que decide o voto de calidade 

do presidente, saíndo adiante a emenda formulada, e decaendo o texto orixinal 

proposto pola Sra. Lemus. 

De acordo co exposto, o Pleno da Corporación, con seis votos a favor (6 
concelleiros/as non adscritos/as), seis en contra (6 PP) e catro abstencións (2 
BNG e 2 grupo mixto), acorda demandar da administración promotora da obra, a 
Xunta de Galicia, que solucione os graves problemas que orixinan os vertidos de 
Verxeles, dos que foi perfectamente consciente durante a execución da obra, sen 
cargo algún adicional para o Concello de Teo.  

 

Sendo as vinte e dúas horas, o  Sr. alcalde indica que se vai a facer un receso na 
sesión para que poidan intervir, durante o mesmo e a petición do publico asistente á 
sesión afectado polas preferentes e subordinadas, un representante de ditos afectados 
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para pedir, segundo el mesmo indicou, o apoio da corporación á moción que ten 
presentada o BNG en relación co tema das preferentes e suboordinadas. 

 

Rematada a intervención do representante da plataforma de afectados da Estrada e 
Compostela e Comarca, e tras agradecer ao Sr. alcalde a posibilidade de participar, 
este pon de manifesto que se recolle a petición formulada. 

 
Sendo as vinte e dúas horas e dez minutos, o Sr. alcalde comunica que a sesión se 

reanudará ás vinte e dúas horas e vinte minutos. 

Feito o receso e antes de iniciarse de novo a sesión voltan a pedir a palabra os 

asistentes afectados polas preferentes e subordinadas, permitindo o Sr. alcalde que 

interveñan novamente, ata as vinte e dúas horas e vinte e cinco minutos, momento no 

que se reanuda a sesión. 

  
De acordo co exposto, sendo as vinte e dúas horas ten un lugar un receso na 

celebración da sesión, que se reanuda ás vinte dúas horas e vinte e cinco minutos. 

 
9.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE O ARRANXO DA ESTRADA QUE UNE 
VILAR DE CALO CON CARBALLAL Ó SEU PASO POLO COÑECIDO EDIFICIO DA 
PRADERA. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo. 

 

O Sr. Guerra sinala que vai a intervir a concelleira do seu grupo, D.ª Mª de las 

Mercedes Souto Abeijón. 

 

A Sra. Souto da conta da moción do seu grupo de 16/04/2013 (rex. entrada nº 3.029), 

que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 

urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 22/04/2013.  

 
“JOSE MANUEL GUERRA CALVELO  voceiro do Grupo Munipal do Partido Popular de 
Teo, eleva o pleno para o seu debate a seguinte moción para a sesión plenaria do 
25/04/2013 
Moción para: 
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 “Arranxo da estrada que une Vilar de Calo con Carballal o seu paso polo conocido 
edificio da Pradera.” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
O noso grupo  solicita o arranxo deste tramo de estrada movido non só polo malestar 
dos peóns  que cada día viven os problemas de seguridade vial senón tamén polos 
vehículos que día tras día pasan  pola estrada que chea de buratos e irregularidades fan 
que ese traxecto, polas propias características e inclinación da vía, se faga perigoso. 
Consideramos que esta estrada dende que se fixo nunca mais foi arranxada agás polos 
contínuos parches que foron poñéndose e que aínda incrementan a súa inseguridade 
por mor de crear  mais inestabilidade no propio vehículo. 
Non son poucos os veciños que circulan por esta estrada pero tampouco son poucos os 
veciños que camiñan por ela a cotío co risco que conleva, xa que a propia vía é estreita 
e os peóns non teñen arcén polo que andar co que cando se cruzan con dous coches 
teñen que entrar nas cunetas. 
Un punto especialmente perigoso é no cambio de rasante preto do edificio, A Pradera, 
no que escasea a visibilidade e os peóns corren o risco de ser atropelados, isto é 
significativo xa que é normal que as numerosas persoas e nenos que viven neste 
edificio  ande por este tramo para coller o autobús que para na vía principal de Vilar de 
Calo. 
 
Por todo esto instamos o grupo de goberno a tomar as seguintes medidas: 
 
.  Arranxo e asfaltado da estrada  mencionada. 
 
.  Recollida de pluviais creando un espacio delimitado adicado o tránsito de persoas, 
para que os 
    peóns ó camiñar non sexan arrolados polos vehículos.” 
 
 
A Sra. Souto explica que na moción se pide que se arranxe a estrada, e aclara que non 

piden que se fagan beirarrúas porque saben das dificultades económicas actuais, pero 

sí a canalización das pluviais e a delimitación da zona para os peóns, co obxecto de 

eliminar os problemas que existen actualmente e que teñen que sufrir os nenos/as para 

ir a coller o autobús. 

 

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

que está de acordo coa moción, pero recorda que as obras cun orzamento elevado 

estanse metendo no POS, e propón que se adquira o compromiso de incluír esta obra 

no POS do próximo ano. Engade que tamén habería que arranxar a estrada que vai 

dende a PEUGEOT ata Cabovila, xa que non caben dous coches. 
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Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que está de acordo coa 

moción. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que está de acordo coa proposta do 

Sr. Parajó, engadindo que este tipo de obras sempre as defenderon, e sempre 

insistiron na humanización e seguridade viaria. 

 

Intervén o Sr. alcalde para dicir que asume a necesidade das obras propostas, 

engadindo que as obras do POS acórdanse por consenso de todos os grupos 

municipais, e ese é o lugar para propoñelas, e polo tanto se van a abster, non porque 

non estean a favor das obras, senón porque non é o momento de acordar a súa 

inclusión no POS. 

 

A continuación intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, para aclarar que estas obras 

xa se propuxeron para o POS e quedaron relegadas, e que agora con esta tempada de 

choivas a estrada quedou intransitable e moi perigosa para os veciños que viven á 

beira e transitan por ela. Di que se hai o compromiso de incluíla no POS, espera que 

logo non volte a quedar relegada. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que cando se propuxo esta obra para o POS, xa estaban consensuadas as obras a 

incluir nese Plan, e insiste en que se trata dunha obra importante en relación á que non 

ve outra posibilidade de acometela. Remata o Sr. Parajó sinalando que el está a favor 

de que se faga a obra. 

 

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

renuncian ao segundo turno de intervencións. 

 

Intervén o Sr. alcalde para dicir que os mebros do equipo de goberno se van a abster 

aínda que comparten o fondo da moción. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
10 votos a favor (6 PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), e seis abstencións (6 
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concelleiros/as non adscritos/as), acorda instar o grupo de goberno a tomar as 
seguintes medidas: 
.  Arranxo e asfaltado da estrada  mencionada. 
. Recollida de pluviais creando un espacio delimitado adicado o tránsito de 
persoas, para que os    peóns ó camiñar non sexan arrolados polos vehículos.  
 
 
10.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG RELATIVA Á DECLARACIÓN DE “PERSOA 
NON GRATA” A DEPUTADOS/AS GALEGOS/AS NO CONGRESO POR VOTAR A 
FAVOR DA VALIDACIÓN DO REAL DECRETO LEI 6/2013, QUE REGULA O 
MECANISMO QUE PERMITIRÁ FACER EFECTIVA A QUITACIÓN DAS 
PARTICIPACIÓNS PREFERENTES E SUBORDINADAS E O POSTERIOR TROCO 
EN ACCIÓNS DE NULA SOLVENCIA, QUE LLE FARÁ PERDER OS SEUS 
AFORROS A MOITAS FAMILIAS DO CONCELLO DE TEO. 
 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 17/04/2013 (rex. entrada nº 

3.068), que se recolle a continuación, ditaminada desfavorablemente pola Comisión 

especial de contas, facenda e asuntos economicos de 22/04/2013.  

 

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
 CONCELLO DE TEO 

 MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, ao abeiro do Regulamento orgánico municipal, 

presenta esta MOCIÓN RELATIVA Á DECLARACIÓN DE “PERSOA NON GRATA” A 

DEPUTADOS/AS GALEGOS/AS NO CONGRESO POR VOTAR A FAVOR DA VALIDACIÓN DO 

REAL DECRETO-LEI 6/2013, QUE REGULA O MECANISMO QUE PERMITIRÁ FACER EFECTIVA A 

QUITACIÓN DAS PARTICIPACIÓNS PREFERENTES E SUBORDINADAS E O POSTERIOR TROCO 

EN ACCIÓNS DE NULA SOLVENCIA, QUE LLE FARÁ PERDER OS SEUS AFORROS A MOITAS 

FAMILIAS DO CONCELLO DE TEO, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación 

Municipal.  
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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O Goberno de Rajoy caracterizouse por desenvolver unhas estritas políticas para beneficiar a banca 

en detrimento das persoas afectadas pola estafa das preferentes e subordinadas, que contou co 

indubidábel apoio de deputadas e deputados galegos do PP que permitiron a quita e o canxe por 

accións. É o resultado dun modelo de banca especulativa e espoliadora e dun Goberno do PP que se 

converteu no brazo executor dos ditados desa banca. 

O sistema financeiro do Estado español non só non foi penalizado polas súas irresponsábeis prácticas 

especulativas e as perdas que ocasionaron, senón que mesmo recibiu o auxilio incondicionado, sen 

exixir responsabilidades a cambio, do Goberno central. En xullo de 2012, o Goberno do PP, asinou o 

Memorando de entendemento coa UE onde asumiu unhas condicións gravosas para a maioría da 

cidadanía, dado que as persoas contribuíntes en xeral han de realizar enormes esforzos para rescatar 

a banca privada do Estado español, e dun xeito especialmente grave para milleiros de pequen@s 

aforrador@s, posuídor@s de participacións preferentes e débeda subordinada. Neste Memorando 

recóllese expresamente a obriga de que se adoptarán no Estado español medidas para que esas 

persoas  aforradoras que, con engano, son agora titulares de participacións preferentes ou débeda 

subordinada vexa obrigatoriamente convertido  o diñeiro depositado en accións “con descontos 

considerábeis”, isto é, de vérense esfumados os seus aforros en papel de escaso valor. 

Estas medidas, adoptadas a través de diversos reais decretos-leis aprobados polo Goberno central e 

sempre validados co apoio dos deputados/as galegos/as galegos/as do PP, supoñen un durísimo 

golpe a milleiros de familias que asisten á legalización do roubo dos seus aforros perpetrado coa 

connivencia do Goberno do PP, no canto de contribuír a facilitarlles a devolución íntegra do diñeiro 

depositado como lle correspondería xestionar e defender a quen representa a cidadanía. 

Neste sentido, son moi graves os prexuízos que as políticas de Rajoy e das deputadas galegas e 

galegos no Congreso lle causan a Galiza e a o noso concello. O PP pasou de ser cómplice da banca 

especuladora a culpábel do espolio do aforro dos galegos e das galegas, pois vén de legalizar o roubo 

de persoas que foron vítimas dunha estratexia agresiva dos directivos das entidades para 

capitalizarse que colocaron produtos financeiros tóxicos con fraude, ocultación de información e abuso 

de confianza. 

O PP rexeitou retirar o Real decreto-lei 6/2013, de 22 de marzo, de protección a titulares de 

determinados produtos de aforro e investimento de carácter financeiro que autoriza e regula 

definitivamente o procedemento para facer efectiva a quitación das participacións preferentes e 
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subordinadas e o posterior cambio en accións de nula solvencia, en vez de adoptaren medidas ao 

servizo do pobo, como demanda o BNG para recuperar o 100% do diñeiro depositado nestes produtos 

financeiros, toda vez que se recoñeceu e se demostrou a súa colocación con engano e á mantenta en 

Galiza entre decenas de miles de persoas aforradoras e pequenas investidoras sen formación nin 

experiencia financeira. 

Foron estas deputadas e deputados galegos quen legalizaron esta estafa para a captación de fondos 

de milleiros de familias que tiñan depositados os seus pequenos aforros nas entidades bancarias: 

Antonio Eiras, Antonio Pérez, Tristana Moraleja, Juan de Dios, Joaquín García, Jaime de Olano, Olga 

Iglesias, Celso Delgado, Guillermo Collarte, Ana Belén Vázquez, Ana Pastor, Irene Garrido, Paz Lago, 

Telmo Martín e  Marta González Vázquez .  

Serán, pois, máis de 600 millóns de euros de aforros galegos que emigrarán fóra do noso país en 

canto se consume este roubo individual ás persoas directamente afectadas e a Galiza no seu 

conxunto. 

Esta é unha realidade que, por desgraza, coñecen moi ben moitas familias de Teo que levan ano e 

medio de loita e outras moitas que aínda veñen de saber que están afectadas por esta fraude cando 

se lles comunicou nas últimas dúas semanas a aprobación da quitación autorizada polo Goberno do 

PP. 

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 

seguinte 

ACORDO 

 1.- Rexeitar as políticas do Goberno central contrarias aos intereses de milleiros de familias 

afectadas pola fraude das participacións preferentes e subordinadas que vén como o PP 

legaliza o roubo dos seus aforros a través da imposición dunha quita e da imposición dun 

troco obrigatorio por accións de nula solvencia. 

 2.- Declarar persoas non gratas no concello de Teo aos 15 deputados e deputadas do PP de 

Galiza polas graves consecuencias que o seu apoio incondicional á aprobación de normas 

que legalizan as quitas ás persoas titulares de participacións preferentes e débeda 

subordinada lle causan a moit@s pequen@s aforrador@s e investidor@s deste concello.  

Teo, 17 de abril de 2013 

Asdo.: Manuel Anxo Fernández Baz” 
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O Sr. Fernández di que antes de nada quere pedir o apoio incondicional da 

Corporación para a plataforma das preferentes e subordinadas e as súas demandas. 

Tratándose da moción, o Sr. Fernández di que o goberno do PP converteuse no brazo 

executor da estafa da banca en relación coas preferentes e subordinadas, e os quince 

deputados do PP, elixidos nas circunscricións galegas, son decisivos nas votacións xa 

que sen eles o PP non tería maioría absoluta. As decisións adoptadas polo PP, sempre 

na mesma dirección, benefician á banca para roubarlle á xente os seus cartos sen 

ningún tipo de compensación. Di o Sr. Fernández que en xuño de 2012 asinouse un 

memorando asumindo unhas condicións gravosas para rescatar á banca, e que hoxe 

están aumentando os seus beneficios con respecto ao ano anterior. Di que nas 

condicións dese memorando establécese facer descontos ás persoas aforradoras, o 

que se chamou despois a quita, e para executar esas medidas aprobáronse decretos 

leis co apoio dos deputados do PP, que supoñen un duro golpe para moitas familias. 

Explica o Sr. Fernández que entre os afectados hai veciños do concello de Teo e que o 

que fai o goberno do PP e darlle a razón ao estafador. Di que o BNG sempre pediu que 

se debería lexislar para devoltar o cen por cen dos aforros aos afectados, pero o PP 

seguiu na súa política e pasou de ser cómplice a ser culpable do espolio, e en abril 

rexeitou retirar o Real Decreto-Lei 6/2013, que regula o procedemento para facer 

efectiva a quita e posterior cambio en accións de nula solvencia, enganando dúas 

veces aos afectados. Di que son deputados do PP, que se citan na moción, os que 

colaboraron na estafa, provocando que os aforros galegos vaian emigrar igual que 

emigran os xoves galegos. Remata o Sr. Fernández dicindo que hai xente que aínda se 

está dando conta agora de que foron estafados, pensaban que tiñan os cartos a prazo 

fixo cando os tiñan en preferentes, e insistindo na necesidade de declarar persoas non 

gratas aos 15 deputados citados na moción, porque cando concorren ás eleccións din 

unha cousa e logo cando gobernan fan o contrario. 

 

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

que el traballou en Caixa Galicia, e dirixíndose ao Sr Fernández dille que cando se lle 

manda un produto á sucursal teñen que vendelo sen máis, sen que con isto queira dicir 

que estea de acordo coas preferentes nin coas subordinadas, senón que está en contra 

delas, igual que está en contra do Banco de España que as deixou emitir, que é a quen 

se debería declarar persoa non grata, igual que ao goberno daquel momento por 
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permitilas. Sinala o Sr. Parajó que cando os deputados van ao parlamento votan todos 

xuntos, porque aos que non votan o que lles mandan quedan fora, igual que lle podía 

pasar aos empregados da Caixa que se negaban a vender o que lle mandan. Engade 

que votarlle agora a culpa ao PP, que leva ano e medio no goberno, é ilóxico cando o 

problema ven de atrás. Salienta o Sr. Parajó que el está en contra da quita e a favor de 

que lle devolvan os cartos aos afectados polas preferentes, pero non está de acordo 

coa declaración de persoa non grata aos que teñen que votar o que lle mandan, e polo 

tanto, se non se retira da moción o punto nº 2, vaise a abster, e se se retira ese punto 

votará a favor. 

 

Neste momento o público asistente interrompe ao Sr. Parajó, e dinlle que é unha 

vergoña que os deputados do PP apoiaran o Real Decreto Lei.  

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que está claro o apoio aos 

afectados polas preferentes, pero que a declaración de persoa non grata, que propón a 

moción, feita dende unha institución pública non lle parece apropiada. Opina que 

calquera persoa pode considerar a outra persoa non grata por diferentes 

circunstancias, pero que dende o punto de vista institucional esta declaración non ten 

maior significado. Di que dende as institucións están para dar apoio e solucións, 

apoiando incluso a creación dunha plataforma, que esa declaración de persoa non 

grata non implica mais apoio aos afectados, e que segundo a súa opinión esa 

declaración teñen que facela os cidadáns, non as institucións, engadindo que porén 

apoiará a moción. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que vai a intervir a concelleira do 

seu grupo, D.ª Carmen Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán di que o seu grupo está en contra das quitas e que apoian a creación 

da plataforma en Teo se fose necesario, pero que están totalmente en desacordo cos 

listados de persoas non gratas. Engade que a maior parte das preferentes vendéronse 

entre 2005 e 2010 e naquel momento gobernaba o Sr. Zapatero, pero aínda que no 

listado incluíra aos membros do goberno do PSOE non apoiarían a declaración de 

persoas non gratas, porque están en contra de calquera listado. Remata a Sra. 
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Leborán sinalando que se se retira o punto 2 da moción o PP a apoiará, pero noutro 

caso non, porque están en contra dos listados. 

Intervén o Sr. alcalde e di que as posicións están claras e que o grupo municipal do 

goberno está a favor da moción. Engade que as responsabilidades están repartidas  

durante todos estes anos, porque gobernos de distintos cores miraron para outro lado, 

facendo deixadez de funcións, cando tiñan que levar a cabo un control que non fixeron, 

e o feito é que houbo unha estafa que afecta a moitas familias, pero nalgún momento 

hai que parar o fraude, e se sigue habendo un posicionamento político que avale este 

fraude, estase sendo cómplice co mesmo. Di que hai que asumir a posición individual 

de cada un na toma de decisións e nas votacións, sobre todo cando se trata de 

cuestións vitais que afectan a milleiros de persoas, sen ampararse na dinámica de 

grupo, porque a xente está nunha situación límite. Considera o Sr. alcalde que hai que 

darlle unha solución ao problema do que todo o mundo é consciente, e se se está 

financiando á banca con fondos públicos para rescatala, haberá que poñerlle 

condicións, e se hai que devolverlle os cartos aos afectados haberá que facelo, porque 

o Estado ten que ter solucións para isto, e non se pode seguir facendo declaracións de 

apoio e logo nas votación seguir perpetuando unha estafa que afecta a moitas persoas.  

Remata o Sr. alcalde dicindo que hai que asumir as responsabilidades individuais, e 

non ampararse en votacións colectivas, engadindo que está de acordo coa Sra. 

Leborán en que seguramente nesa lista tiña que figurar moita máis xente, e nese caso 

tamén votarían a favor. Anuncia o Sr. alcalde o apoio do equipo de goberno á moción. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que os nomes citados na moción son 

os dos deputados galegos do PP que en abril votaron a favor da execución da estafa 

das preferentes, tanto poden mencionarse ou non mencionarse, pero son os que son. 

Explica que hai un informe da Comisión Nacional do Mercado de Valores, no que 

aparece unha gráfica coas emisións das preferentes, na que se aprecian picos 

fundamentalmente do ano 2001 ao 2004. Engade o Sr. Fernández que dende que o 

BNG soubo da estafa no ano 2009, puxo voz ás peticións da xente, e quen pide que se 

declaren persoas non gratas é a xente, o que fai o BNG é poñerlle voz nesta 

Corporación. O Sr. Fernández dille ao Sr. Parajó que a el non lle pode dar leccións de 

política nin de partidos políticos e dille aos concelleiros do PP que en xaneiro 

presentaron unha moción e logo, ao cabo de tres meses, o PP votou a favor do RDL no 
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Parlamento. Opina que non se pode estar de acordo coa moción que presentaron e cos 

deputados do PP, quedando claro que a moción que presentaron foi para exculpar á 

Xunta de Galicia no tema das preferentes, pero a fin de contas quen lexisla é o 

Congreso dos Deputados, no que o PP ten maioría. Explica o Sr. Fernández que o 

BNG trouxo distintas mocións ao pleno en marzo, xullo e setembro de 2012, e que 

agora presenta esta moción, e onte no Parlamento europeo os eurodeputados 

quedaron impresionados cando se lles informaba do que estaba pasando, de como se 

estafou á xente, e sobre todo de como se legaliza este fraude. Remata o portavoz do 

BNG sinalando que a moción a manteñen tal como está porque non se pode dicir unha 

cousa e facer a contraria, e ademais a xente cada día está mais indignada. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

dille ao Sr. Fernández que non pretende darlle leccións de nada, pero que el tampouco 

llas pode dar. Sinala que se o BNG ten unha idea e el fai unha proposta emendándoa, 

para que xunto a eses nomes se poñan os do BNG, PSOE e do PP, tamén lle votaría a 

favor, porén el non vota en contra ou a favor de ninguén, el vota o que pensa porque 

non depende de ningún partido e ten liberdade de voto.   

 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, renuncia ao segundo turno de intervención. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que unha cousa é o problema das 

preferentes e outra a criminalización das 15 persoas que se citan na moción, polo tanto 

se se retira a lista dos deputados do PP non teñen inconveniente en apoiar a moción. 

 

Neste momento o público asistente volta a intervir increpando á Sra. Leboran, e dinlle á 

Sra. Lemus que a ela non lle parecerá institucional declarar aos deputados persoas non 

gratas, pero que a eles chámanlle de todo cando se manifestan. 

 

O Sr. alcalde pídelle ao público asistente que deixe acabar o debate aínda que logo, no 

seu caso, poida deixalos intervir.  

 

Aclarase polo Sr. alcalde que, habida conta de que o ditame da Comisión informativa 

foi desfavorable, sométese a votación a moción do BNG. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto-
PSdeG-PSOE), seis en contra (6 PP) e unha abstención (1 grupo mixto- IN-TEO), 
acorda: 

 1.- Rexeitar as políticas do Goberno central contrarias aos intereses de 
milleiros de familias afectadas pola fraude das participacións preferentes e 
subordinadas que vén como o PP legaliza o roubo dos seus aforros a 
través da imposición dunha quita e da imposición dun troco obrigatorio 
por accións de nula solvencia. 

 2.- Declarar persoas non gratas no concello de Teo aos 15 deputados e 
deputadas do PP de Galiza polas graves consecuencias que o seu apoio 
incondicional á aprobación de normas que legalizan as quitas ás persoas 
titulares de participacións preferentes e débeda subordinada lle causan a 
moit@s pequen@s aforrador@s e investidor@s deste concello.  

 
 
11.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG SOBRE O NOVO COPAGO DOS COMEDORES 
ESCOLARES. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernandez sinala que vai a intervir a concelleira do seu grupo, D.ª Carmen 

Diéguez González. 

 

Sendo as vinte e tres horas e dez minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro do 

BNG,  D. Manuel A. Fernández Baz , que volta a entrar pasado un minuto. 

 

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 01/04/2013 (rex. entrada nº 2.483) 

que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 

educación e deporte de 22/04/2013.  

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
 CONCELLO DE TEO 
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 MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiro e concelleira 

do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presentan esta 

MOCIÓN SOBRE O NOVO COPAGO DOS COMEDORES ESCOLARES, para o seu debate e 

aprobación polo Pleno da Corporación Municipal. 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 O pasado día 12, deste mes de marzo, o goberno do PP na Xunta de Galiza deu a coñecer un 

novo recorte no dereito á educación dos galegos e galegas cunha medida que afecta directamente ao 

alumnado do noso país. O goberno do PP  anuncia a ampliación do copago do servizo de comedor 

escolar. 

Esta decisión carga sobre as precarias economías das familias a obriga de facer fronte ao pago dunha 

parte importante deste servizo. Un servizo necesario  para garantir un dereito fundamental como é o 

Dereito á Educación que, con esta imposición do goberno do PP, vén a deteriorar o ensino público no 

que respecta ao servizo de comedores escolares. 

Esta actuación do goberno do PP na Xunta de Galiza evidencia a súa despreocupación polo ensino 

público, provocando o seu deterioro polos sucesivos recortes dos últimos anos: recortes no número de 

profesores e profesoras; recortes nos orzamentos dos centros;  recortes nas axudas para libros, nas 

axudas para bibliotecas, atrasos nas transferencias económicas para comedores escolares, recorte no 

servizo de comedores, empeoramento das condicións socio-laborais do profesorado, recortes nos 

servizos de normalización lingüística e unha longa cadea de despropósitos que deterioran un servizo 

público básico da sociedade. 

Pola contra, todos estes recortes no ensino público contrastan cos 240 millóns de subvención ao 

ensino concertado, cos 3 millóns de euros de subvención para centros que segregan ao alumnado por 

razón de xénero e que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza declarou ilegal. 

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 

seguinte 
ACORDO 

10. Instar á Xunta de Galiza a non estabelecer un novo copago no servizo de comedores escolares. 

11. Demandar da Xunta de Galiza velar polo dereito á educación, garantindo un servizo de comedor 

escolar de calidade para o alumnado que o necesite. 



 

 - 106 -

12. Instar á Xunta de Galiza a ampliar o servizo de comedor gratuíto ao alumnado con poucos 

recursos económicos do ensino infantil e de primaria”. 
 

Sendo as vinte e tres horas e catorce minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro do 

PP, D. José Antonio Patiño Amboage 

 

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

que está de acordo coa moción. 

 

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

moción. 

 

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

D.ª Carmen Leborán Guldrís. 

 

Sendo as vinte e tres horas e dezaseis minutos entra no Salón de Plenos, o concelleiro 

do PP, D. José Antonio Patiño Amboage. 

 

A Sra. Leborán di que con estas medidas as familias coas rendas mais baixas van ser 

as beneficiadas, xa que na actualidade unha familia que cobre mais de cen mil euros 

ao ano, se os fillos utilizan o transporte escolar, teñen dereito a comedor gratis, e isto 

non lle parece normal. Di que coa reforma unha familia cun mínimo de 1.900 euros ao 

mes non pagan o comedor escolar, e que o que se pretende é que as familias con máis 

recursos axuden a pagar o comedor en beneficio dos que teñen menos recursos. 

Explica a Sra. Leborán que ningunha familia cunha renda anual de 7.000 euros terá 

que pagar comedor e parécelle que isto solucionará os problemas das ANPAS e dos 

concellos que teñen que aportar recursos para os comedores e que se verán 

beneficiados con estas medidas. Remata a Sra. Leborán sinalando que se debe pagar 

en función dos recursos, e que agora non pasa. 

 

Sendo as vinte e tres horas quince minutos sae do Salón de Plenos a concelleira do 

grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia, incorporándose de novo pasado un minuto. 
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Intervén o Sr. alcalde  e cédelle a palabra á concelleira de educación D.ª María Carmen 

Álvarez Garea, quen di que entende que a educación é un dereito básico, e que este 

Decreto vulnera o dereito á educación e o deber de estar escolarizado. Opina que a 

Administración ten que velar polo deber de estar escolarizado e polo cumprimento desa 

obriga, e cando a poboación está dispersa, como é o caso de Galicia, hai dous servizos 

complementarios que son o transporte escolar e os comedores, existindo tamén os 

servizos de conciliación que, en todo caso, son outra cousa. Explica a Sra. Garea que 

se agora se establece o copago nos comedores cabe preguntarse porque non para o 

transporte, polo que se crea un precedente perigoso, e nas zonas rurais a Xunta debe 

garantir que os alumnos teñan os servizos complementarios de comedor e transporte 

gratuítos. Se pode dar a circunstancia que se non hai comedor gratis afecta ao 

transporte que marcha despois da comida, e pode pasar que os alumnos que non 

poden pagar o comedor teñen que recollelos, porque non poden usar o transporte, o 

que incrementaría o gasto das familias, e polo tanto se trata dunha carga para as 

familias do medio rural que son as que usan estes servizos complementarios. Remata 

a Sra. Garea dicindo que se o que quere e aforrar cartos nos servizos que non son 

necesarios, hai que lembrar que a Xunta no ensino de relixión inviste máis que nos 

comedores escolares. 

 

Intervén a concelleira do BNG, Sra. Dieguez, e di que o fondo do debate é estar a favor 

ou en contra do ensino público e cree que o que queren os do PP e acabar co mesmo. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que está de acordo coa moción aínda que tamén está de acordo en que os que máis 

teñen paguen algo, pero vai votar a favor da moción tal como está presentada. 

 

A  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, renuncia ao segundo turno de intervención. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que o copago sempre estará 

condicionado á renda das familias, que se hai familias que poden aportar este pago vai 

a favor das que non poden, é que unha forma de que colaboren as familias con máis 

recursos. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 2 grupo mixto) e 
seis abstencións (6 PP), acorda: 
1.- Instar á Xunta de Galiza a non estabelecer un novo copago no servizo de 
comedores escolares. 
2.- Demandar da Xunta de Galiza velar polo dereito á educación, garantindo un 
servizo de comedor escolar de calidade para o alumnado que o necesite. 
3.- Instar á Xunta de Galiza a ampliar o servizo de comedor gratuíto ao alumnado 
con poucos recursos económicos do ensino infantil e de primaria. 
 
12.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto décimo terceiro da orde do día relativo a rogos e preguntas, o 

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

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

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 

 
13.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, non formula ningún rogo nin pregunta. 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula as seguintes preguntas: 

1. Pregunta polos informes da rúa Castiñeiro, que ten pedidos e non se lle facilitaron. 

 

Respostalle o Sr. alcalde que é responsabilidade do Sr. Sisto que ten que facilitarllos. 

 

2. Pregunta a Sra. Lemus se hai algunha solicitude para as prazas de taxis. 

 

Respostalle o Sr. alcalde que hai tres solicitudes presentadas. 

 

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

1. O Sr. Fernández pide que se arranxe o parque infantil de Fixo, que está xunto ás 

casas. 
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O concelleiro de servizos básicos, Sr. Francos, respóstalle que ten coñecemento de 

que xa se vai repoñer nuns días. 

 

2. O Sr. Fernández pregunta que pasa coa problemática do aparcamento do colexio de 

A Ramallosa. 

 

A concelleira de educación, Sra. Álvarez, sinala que a ANPA remitiu unha solicitude á 

inspección e dixeron que informarían favorablemente sempre que toda a comunidade 

educativa estivera de acordo. Di que se encargaron un par de proxectos para actuar en 

dúas zonas concretas e enviáronselle á inspección e á xefatura territorial. Engade que 

en principio díxoselle aos pais que non poden entrar dentro do recinto escolar, pero 

finalmente dixeron que se hai consenso do consello escolar poderíase permitir o 

acceso sempre que inspección informe favorablemente e que, tendo en conta que a 

consellería non se fai cargo das obras necesarias, as deberán costear o concello e a 

ANPA. 

 

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

1. O Sr Vázquez Pallas di que fixeron unha solicitude para que se pintaran os pasos de 

peóns de Os Tilos, e quere saber como está o tema. 

 

O Sr. alcalde respóstalle que se están repintando os pasos de peóns das vías 

municipais, pero parece que para pintar ese en concreto esixe un corte da estrada, 

pero está previsto pintalo.  

 

Intervén o concelleiro de servizos básicos, Sr. Francos, para aclarar que xa se falou 

coa empresa encargada de pintalos. 

 

2. O Sr. Vázquez Pallas pregunta que pasa cunha instancia que fixo para que se 

repuxera a farola da rúa Castiñeiro en Os Tilos. 

 

Respóndelle o Sr. alcalde que xa está feita a reclamación á compañía de seguros. 
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3. O Sr. Guerra lémbralle ao Sr. Francos que hai que acondicionar o camiño de 

Baamonde. 

 

4. A Sra. Souto pregunta polo alumeado público de Calo e Cabovila, indicando que hai 

uns días que uns funcionan e outros non. 

 

Respóndelle o Sr. alcalde que é necesario dar parte para poder pasar o aviso á 

empresa. 

 

5. O Sr. Guerra pregunta se non é posible instalar lámparas de baixo consumo. 

 

O Sr. alcalde resposta que está solicitada unha subvención á Deputación para 

substituir as luminarias. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres 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  5/2013 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 30 MAIO DE 2013 – 
 

Na Casa do Concello, a trinta de maio de dous mil trece, 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 

 
Non asiste, previa excusa: 
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 DA ACTAS DAS SESIÓNS DE 25.03.13 E 25.04.13. 
2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  341/13 Á 445/13). 
3.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR PARA 
ADOPCIÓN DUN ACORDO MUNICIPAL DE APOIO, COLABORACIÓN, 
PROMOCION, IMPULSO  E POSTA EN VALOR DO COMERCIO LOCAL DE TEO. 
4.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE FRACCIONAMENTO DO 
PAGAMENTO DOS IMPOSTOS E  TAXAS MUNICIPAIS. 
5.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG A PROL DO MANTEMENTO DOS XULGADOS 
DE PAZ E DA GRATUIDADE DOS REXISTROS CIVÍS. 
6.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE PARA O MANTEMENTO DO SERVIZO 
DO REXISTRO CIVIL NOS XULGADOS MUNICIPAIS. 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG PARA EXIXIR A RETIRADA DA LOMCE POLO 
SEU CARÁCTER CENTRALIZADOR E DESGALEGUIZADOR. 
8.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE DE MODIFICACIÓN DOS ARTIGOS 4 E 
5 DO REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 
INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO. 
9.- DITAME DA  MOCIÓN DO BNG SOBRE A REFORMA DA LEI DO ABORTO. 
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: 
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1.- APROBACIÓN DA ACTAS DAS SESIÓNS DE 25.03.13 E 25.04.13. 
O Sr. alcalde di que tendo en conta que por un erro informático as actas non foron 

debidamente recibidas polos/as concelleiros/as, deixase sobre a mesa este punto da 

orde do día, para a súa inclusión na vindeira sesión plenaria. 

 

Os/as concelleiros/as amosan a súa conformidade ao respecto. 
 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  341/13 Á 445/13). 
Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 24 de abril ata o 24  de 

maio de 2013, que comprenden os números 341 ao 445, 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.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR PARA 
ADOPCIÓN DUN ACORDO MUNICIPAL DE APOIO, COLABORACIÓN, 
PROMOCION, IMPULSO  E POSTA EN VALOR DO COMERCIO LOCAL DE TEO. 
O Sr. alcalde explica que tratándose deste punto da orde do día, o grupo municipal do 

BNG anunciou, na Comisión Informativa, a presentación dunha emenda. A 

continuación cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo. 

 

O Sr. Guerra sinala que vai a intervir a concelleira do seu grupo D.ª Carmen Leborán 

Guldrís. 

 

A Sra. Leborán da conta da moción do seu grupo de 3 de abril de 2013 (rex. entrada nº 

3.030, de 16/04/2013) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de 27/05/2013.  
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“JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO,  voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, no 
nome e representación do mesmo e ó abeiro do establecido no Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais de 1986, eleva ao Pleno da Corporación 
para o seu debate a seguinte MOCIÓN para o pleno do Xoves 25 de abril de 2013 

 

MOCIÓN 

PROPOSICIÓN PARA A ADOPCIÓN DUN ACORDO MUNICIPAL DE APOIO, COLABORACIÓN, 
PROMOCIÓN, IMPULSO E POSTA EN VALOR DO COMERCIO LOCAL DE TEO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Para o Concello de Teo, os pequenos comercios e as pequenas empresas supoñen unha fonte de 
xeración de  ingresos e emprego  importante. O servizo cercano e personalizado  fai que, pese a 
crise, lle recoñezamos a súa importancia.  
 
Os efectos da crise económica que afectan a todo o Estado tamén se sinten en Teo en diminución 
de postos de  traballo, peche de pequenas empresas e aumento do número de parados/as, en 
xeral. 
 
É necesario, polo tanto, que a Administración Local tome decisións neste sentido para conservar, 
protexer e  incentivar   todos os sectores que proporcionen postos de traballo neste Concello. Se 
non se fai nada, serán cada vez máis familias as que perdan os seus pequenos negocios e os seus 
postos  de  traballo,  o  que  redundará  nunha  menor  riqueza  para  Teo  e  nun  aumento  do 
desemprego para os habitantes teenses. 
 
Apostar  polo  comercio  teense, polo autoemprego,  pola  creación de  postos  de  traballo  e  pola 
creación  de  pequenas  empresas  traerá  moitos  beneficios  para  o  Concello  de  Teo.  Por  iso, 
propoñemos, desde o Grupo Municipal Popular de Teo a adopción de medidas para protexer, 
reactivar, dinamizar, modernizar e poñer en valor a economía local e tradicional de Teo. 
  
Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular, propón á  consideración do Pleno o 
seguinte: 

• Instar  ó  Pleno  da  Corporación  a  unir  esforzos  dirixidos  a  velar  pola  supervivencia, 
promoción, apoio, colaboración,  impulso e posta en valor do emprego, en calquera das 
acepcións, no Concello de Teo, como fonte de recursos para este Concello. 

 
• Instar  ó  Concello  a  deseñar  e  poñer  en  marcha  un  Plan  Integral  de  Reactivación, 

Dinamización e Modernización do Comercio Local Teense que sirva de marco estratéxico 
para desenvolver distintas medidas e  iniciativas de apoio ó  comercio  e ó  emprego,  en 
xeral, no Municipio. 

 
Para dito Plan, levaranse a cabo, desde o Departamento correspondente, unha tanda de 
contactos cos comerciantes do Municipio, de forma persoal, coa finalidade de que 
expoñan os seus puntos de vista. Posteriormente facer reunións conxuntas para propoñer 
ideas e plans de actuacións futuras. É moi importante escoitar as propostas e as posibles 
solucións que ten a situación actual de boca das propias persoas interesadas. 

 
Dentro  deste  Plan  terán  cabida,  entre  outras  medidas:  axudas  e  subvencións  ós 
pequenos  comercios  ou  empresas  (para  a  súa  modernización,  mellora  de 
competitividade, ampliación e/ou reformas, etc.); autoemprego e/ou creación de postos 
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de  traballo; desenvolvemento de  campañas  (feiras de  oulet,  campañas de descontos, 
actividades conxuntas entre Concello e comercio, campañas de publicidade, concursos de 
escaparatismo....);  plans  de  formación  e  adaptación  ás  novas  tecnoloxías.  En  xeral 
actividades que animen ó cidadán ó consumo no comercio  local, como fonte de riqueza 
para todos/as. 

 
• Instar ó Concello de Teo á creación dun Portal na rede, exclusivo para o Comercio Local 

Teense,  sufragado  polo  propio  Concello.  Este  portal  contería  información  específica  e 
detallada de todos os comercios/empresas que se queiran adherir, con datos tales como: 
descontos, produtos á venda, campañas especiais, posibles ofertas e demandas laborais, 
etc. 

• Instar ó Concello de Teo a manter contactos coas emisoras de radio de maior audiencia 
na  zona  de  influencia  teense  para  negociar  un  convenio  que  facilite  a  inserción  de 
publicidade,  a  prezos  reducidos,  dos  establecementos  comerciais  teenses,  é  área  de 
influencia,  que  queiran  facelo,  facendo  chegar  esta  información  ós  propios 
interesados/as. Estes datos deberían difundirse a través das redes sociais. 

 
• Instar ó Concello de Teo á  creación dun  fondo económico que permita  facer  fronte ós 

gastos ocasionados por este Plan”. 
 
 
O Sr. alcalde da conta de que disculpou a súa ausencia o concelleiro do grupo mixto, 

D. Manuel Parajó Liñares. 

  
Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, di 

que non é moi partidaria destes plans, porque se fala moito no Pleno pero despois non 

se acaban de facer, engadindo que en todo caso ve na moción cousas interesantes 

como o de portal na rede. Sinala a Sra. Lemus que na Mesa Local de Comercio se 

poderían plantexar este tipo de temas para darlle un pulo ao comercio e opina que 

tamén sería interesante facer un censo de locais vacios, algo que funciona ben noutros 

concellos, sobre todo agora que a xente busca o autoemprego. Remata a Sra. Lemus 

sinalando que non ten nada en contra da moción. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o seu grupo ten unha emenda de 

substitución, que se recolle a continuación: 

 
“EMENDA de substitución do G.M. BNG ao acordo da moción do G.M do PP relativa 
a “Proposición para a adopción dun acordo municipal de apoio, colaboración, 
promoción, impulso e posta en valor do comercio local de Teo.” 
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1) Instar á Xunta de Galiza a derrogar a Lei 1/2013, de 13 de febreiro, de modificación 

da Lei 13/2006, de horarios comerciais de Galiza, que supón un novo revés ao comercio 

de proximidade.  

 

2) Instar á Xunta de Galiza a que elabore unha nova normativa consensuada co tecido 

asociativo do sector do comercio, coas entidades representativas do comercio de 

proximidade. 

 

3) Instar ao Goberno municipal a elaborar un Plan de Acción Comercial do Concello de 

Teo, que permita establecer as bases para unha efectiva promoción do comercio de 

proximidade. Un Plan que contará con axudas e subvencións, mais tamén con campañas 

publicitarias e de apoio e plans de formación. A elaboración deste Plan desenvolverase 

necesariamente despois de escoitar e ter en conta aos comerciantes do concello. 

 

4) Instar ao Goberno municipal a crear un Sitio Web do Comercio e a Hostalería de Teo 

como ferramenta de difusión e promoción do comercio e a hostalería local. 

 

5) Instar ao Goberno municipal a impulsar un viveiro municipal de empresas que facilite 

a constitución de novas empresas, colectivas ou individuais, para fomentar a creación de 

emprego e reforzar o desenvolvemento económico de Teo. 

 

6) Instar ao Pleno da Corporación a unir esforzos para que, máis aló das actuacións que 

poña en marcha o Concello no marco das súas competencias, demandar da Xunta a 

dotación dos recursos necesarios para sustentar o Plan de Acción Comercial e as medidas 

citadas”.  

 
Explica o Sr. Fernández que a emenda descansa sobre dous pilares fundamentais, 

solicitar da Xunta a derrogación da Lei 1/2013, que supón un duro revés ao comercio 

de proximidade, e instar á Xunta de Galicia para que elabore unha nova normativa. 

Considera o Sr. Fernández que a partir de aí veñen os tres puntos que están en 

relación co que o BNG levaba no seu programa electoral no ano 2011, recollidos nos 

puntos 3 a 6 da emenda de substitución proposta. Explica o Sr. Fernández que están 

de acordo co apoio ao comercio de proximidade, como demostra o feito de que o BNG 

promoveu, en setembro do ano 2012, unha campaña de “Compra en Teo” que se 

continuo en xaneiro e febreiro de 2013. Explica o Sr. Fernández que a primeira 

coincidiu coa aprobación de dous Reales Decretos polo goberno central vulnerando as 
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competencias exclusivas da Comunidade Autónoma, como é a competencia que ten 

que ver cos horarios comerciais, e a segunda campaña, de xaneiro e febreiro, que 

coindiu coa aprobación, polo trámite de urxencia, da modificación da Lei 13/2006, de 

horarios comerciais de Galicia. Salienta o Sr. Fernández que a modificación lexislativa 

citada levouse adiante coa maioría absoluta do PP, sen o apoio de ninguén, nin tan 

sequera dos comerciantes. Opina que se trata dunha lei que supón defender ás 

grandes superficies contra o comercio de proximidade, opoñéndose incluso a 

Federación Galega de Comercio. Salienta o Sr. Fernández que se trata dunha 

modificación que ademais non tiña demanda, nin tan sequera do sector do comercio, 

polo tanto algo fundamental para dito sector é derrogar esta lei, que como norma 

xurídica, implica moitos problemas ao comercio local de Teo. Considera o Sr. 

Fernández que o Sr. Feijóo con esta lei demostrou que se plegaba ao que marcaba 

Madrid, sen promover recurso de inconstitucionalidade, por vulneración de 

competencias, como sí fixeron outras Comunidades Autónomas. Reitera o Sr. 

Fernández que, a partir do punto 2, a emenda do seu grupo coincide 

fundamentalmente coa do PP, porén non se pode obviar que o concello ten unhas 

competencias moi reducidas e poucos recursos, por iso tamén se demandan recursos 

á Xunta de Galicia. 

 

O Sr. alcalde sinala que por parte do equipo de goberno vai a intervir D. Anxo Rey 

Martínez. 

 

O Sr. Rey agradece aos concelleiros do PP que no Pleno anterior, debido a súa 

ausencia, se deixara o asunto sobre a mesa para tratalo hoxe. Explica que comparte 

totalmente todo o que pon o PP na  parte expositiva dasúa moción, no senso de que o 

comercio está atravesando un momento de crisis, poren lle extrana que se traslade a 

responsabilidade exclusivamente a un goberno municipal dunha vila pequena. Sinala o 

Sr. Rey que, tal e como dixo o Sr. Fernández, as competencias do concello son 

limitadas, engadindo que cando na moción se fala dun programa de subvencións lle 

parece, cando menos, pouco serio. Explica que hai que poñer o problema na súa 

verdadeira dimensión para saber que pasa co comercio. Sinala que neste momento a 

renda dispoñible en España se reduciu nos últimos anos un vinte e tantos por cen, polo 
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que as familias non teñen cartos para gastar. Na enquisa que fai o Instituto Galego de 

Estadística sobre as familias, no primeiro trimestre deste ano, sácase a conclusión de 

que as familias, nos próximos tres meses, de cada 100, so un 6,71% teñen previsto 

facer algún un gasto en vacacións este ano, tratándose de roupa e calzado, esa 

porcentaxe é de 10,33%, e no caso de grandes compras, como coches, pisos, etc, tan 

so un 7,47%. Di o Sr. Rey que outro dato sobre a renda das familias é que das que 

cobran 1.000 €, o 82% chega con moitas dificultades a final de mes, e cando cobran 

entre 1.000 e 1.500€, o dato non mellora moita e un 71% das familias chega con 

dificultades a fin de mes. Salienta o Sr. Rey que isto implica que se gasta menos e se a 

iso lle unimos un paro galopante así como unha sensación de inestabilidade laboral, iso 

fai que decaian os habitos de consumo, e paradoxicamente a taxa de aforro está 

aumentado, porque o que ten traballo non gasta por medo o que poida pasar mañá. 

Explica que neste escenario no ano 2008, pecharon 1.940 comercios, no 2009, 3.850, 

no 2010, 5.500, no 2011, 6.000, e tratándose do 2012, aínda non hai datos, pero 

quizáis suba a cifra porque a masa de cartos en circulación é cada vez máis pequena e 

a iso hai que engadirlle a política de austeridade do goberno. Explica o Sr. Rey que coa 

diminución do salario e a retirada da paga extra aos funcionarios, se calculan cento 

seis mil millóns de euros das antiguas pesetas e se trata de cartos que non se gastan. 

Salienta que, pese ao exposto, se presenta unha moción reclamándolle ao concello e 

non se lle pide nada a Xunta. Explica que, tamén nese período de tempo, se aproba a 

Lei 1/2013, cunha liberdade de horarios coa que non poden competir o pequeno 

comercio. Considera que esa é unha das cousas que máis lle chamou a atención da 

moción, engadindo que se se poñen solucións haberá que creer que se poden facer. 

Lembra o Sr. Rey que no 2010 se mirou de contratar o deseño dunha páxina web, cuxa 

contía ascendía a 25.000 €. Explica que estivo en contacto con dous concellos que 

estaban co tema, o de Cuntis e o de Touro, e que hoxe se interesou polo tema e resulta 

que a páxina de Cuntis, está pechada porque o comercio non a podía manter, e a 

páxina de Touro languidece de mala maneira. Opina o Sr. Rey que o comerciante o 

que precisa é un estímulo á venda. E sinala que, como dixo o Sr. Fernández, hai que 

incidir en aspectos de formación, na derrogación da lei, en potenciar as pequenas 

empresas cando se poida, etc. Remata o Sr. Rey sinalando que van a apoiar a emenda 

do BNG ao considerar que esta máis completa. 
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A concelleira do PP, Sra. Leborán, sinala que coinciden en moitas das cousas que se 

dixeron, e así a diminución do soldo dos funcionarios implicou iso, engadindo que en 

todo caso lles preocupa máis os que están sen traballo. Explica que no 2011 

presentaron unha moción, onde tamén se falaba dos viveiros de empresas, e non se 

fixo nada e tamén se propoñían ideas. Salienta a Sra. Leborán que co que ocorre en 

Teo, algo haberá que facer. Explica que dende o seu grupo non din que as súas ideas 

sexan as mellores, pero entenden que haberá que facer algo e tomar algunha iniciativa. 

Remata a Sra. Leborán sinalando que se non existe partida, hai que ter en conta que 

os orzamentos do 2013 están sen presentar polo que quizáis se podería incluir nos 

mesmos unha pequena partida para facer cousas. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, 

di que está de acordo co da Lei, porque é unha bestialidade, pero que ela prefire falar 

das cousas de Teo. Opina a Sra. Lemus que a Sra. Leborán ten razón, e que non se 

pode dicir que como non temos competencias, non temos ideas. Recomenda a Sra. 

Lemus ao Sr. Rey a que visite iniciativas doutros concellos, como o de “Ti fas Cambre”, 

e pregunta cantas veces se reuniu a Mesa Local de Comercio. Salienta que a 

dificultade orzamentaria é clara, porén como dixo a Sra. Leborán, aínda non hai 

orzamento para o 2013, e se pode intentar exercer as responsabilidades dos/as 

concelleiros/as como representantes dos cidadáns de Teo. Di a Sra. Lemus que 

entende as limitacións, porén pechar sempre o debate sobre a base de que non existen 

competencias non lle parece o máis xusto, engadindo que entende tanto a moción 

como a emenda, cando ademais non se contradin, polo que vai a votar a favor das 

dúas. Remata a Sra. Lemus sinalando que todo o que sexa discutir ideas, aínda que 

despois non se faga nada, ela o agradece. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que están de acordo coa Sra. 

Lemus en canto que se aproban cousas e despois non se fai nada. Salienta que a Lei 

non é a causa principal da crise do comercio, senón a grave crisis que existe e que 

implica que se perde poder adquisitivo e o comercio o sufre directamente, porque vive 

de vender, e a isto hai que engadirlle a supresión da paga extra, a diminución dos 
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salarios, etc, como se fora a solución a todos os problemas, cando se trata de poñer 

parches e ir quitando dereitos laborais. Insiste o Sr. Fernández en que coa emenda o 

que queren poñer sobre a mesa é que se ben dende o concello se poden facer cousas, 

como se fan noutros concellos, porén tamén son conscientes de que a Lei 1/2013 é moi 

nociva e supón un novo revés ao comercio de proximidade e que hai campañas que 

son moi caras e precisan da finciación doutras Administracións Públicas, e de ahí ven o 

punto 6 da enmenda. Remata o Sr. Fernández sinalando que están de acordo coas 

medidas que propón o PP, que ademais coinciden coas que o BNG levaba no seu 

programa electoral no ano 2011.  

 

Interven o Sr. Rey, e di que, tratándose da Mesa Local de Comercio, debe reunirse 

unha vez ao ano por imperativo legal, porén existen problemas porque ten que estar 

presente unha asociación de empresarios, cando non existe. Explica que cando saiu a 

Lei se promocionou a constitución dunha asociación, porén actualmente non existe. 

Explica o Sr. Rey que teñen pensado ou ben crear unha nova asociación ou deixalo 

sobre a mesa e revitalizar a existente, ou renunciar a Mesa Local de Comercio. 

 

O Sr. alcalce explica que se vai a someter a votación a emenda de substitución 

formulada polo BNG, de xeito que se esta sae adiante, decaerá a moción do grupo 

municipal do PP. 

 
De acordo co exposto, sometida a votación a emenda de substitución do grupo 
municipal do BNG ao acordo da moción do grupo municipal do PP relativa a 
“Proposición para a adopción dun acordo municipal de apoio, colaboración, 
promoción, impulso e posta en valor do comercio local de Teo, obténse o 
seguinte resultado: 
- Votos a favor – 10 (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto) 
- Votos en contra – 6 (6 PP) 
 
De acordo co exposto, o Pleno da Corporación, con dez votos a favor (7 
concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto) e 6 votos en contra (6 
PP), acorda: 
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1. Instar á Xunta de Galiza a derrogar a Lei 1/2013, de 13 de febreiro, de 

modificación da Lei 13/2006, de horarios comerciais de Galiza, que supón 
un novo revés ao comercio de proximidade.  

 
2. Instar á Xunta de Galiza a que elabore unha nova normativa consensuada 

co tecido asociativo do sector do comercio, coas entidades 
representativas do comercio de proximidade. 

 
3. Instar ao Goberno municipal a elaborar un Plan de Acción Comercial do 

Concello de Teo, que permita establecer as bases para unha efectiva 
promoción do comercio de proximidade. Un Plan que contará con axudas e 
subvencións, mais tamén con campañas publicitarias e de apoio e plans de 
formación. A elaboración deste Plan desenvolverase necesariamente 
despois de escoitar e ter en conta aos comerciantes do concello. 

 
4. Instar ao Goberno municipal a crear un Sitio Web do Comercio e a 

Hostalería de Teo como ferramenta de difusión e promoción do comercio e 
a hostalería local. 

 
5. Instar ao Goberno municipal a impulsar un viveiro municipal de empresas 

que facilite a constitución de novas empresas, colectivas ou individuais, 
para fomentar a creación de emprego e reforzar o desenvolvemento 
económico de Teo. 

 
6. Instar ao Pleno da Corporación a unir esforzos para que, máis aló das 

actuacións que poña en marcha o Concello no marco das súas 
competencias, demandar da Xunta a dotación dos recursos necesarios 
para sustentar o Plan de Acción Comercial e as medidas citadas.  

 
 
4.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE FRACCIONAMENTO DO 
PAGAMENTO DOS IMPOSTOS E  TAXAS MUNICIPAIS. 
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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 4 de maio de 

2013 (rex. entrada nº 3.487) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente 

pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de presidencia de 

27/05/2013.  
 
“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 fraccionamento no pagamento dos impostos e taxas 
municipais, 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 
 
Tendo en conta a situación actual de crise xeralizada, con mais de 1.700 persoas en 
situación de desemprego en Teo, o  PSdeG‐PSOE  é  consciente que unicamente coa actuación 
municipal non se pode acabar co desemprego. Igualmente consideramos que, en cambio, si 
se pode contribuír a paliar en parte a situación de aquelas familias que se atopan en peor 
situación económica por mor do desemprego. 
 
No Concello de Teo, existen multiplicidade de ordenanzas fiscais de taxas, prezos públicos e 
impostos de tipo municipal, que nalgúns casos xa inclúen deducións pola capacidade 
económica dos suxeitos pasivos ou contribuíntes. 
 
Pero esta iniciativa vai mais aló e pretende unha revisión completa do conxunto de 
ordenanzas, a fin de adecuar as mesmas a esta situación desesperada de moitas das 
familias, co fin que desde o ámbito municipal, o mais preto á cidadanía, se facilite a súa 
vida, ao incluír, conforme ao permitido legalmente, a posibilidade de fraccionamento do 
pagamento das cotas tributarias, para que se facilite o pagamento das mesmas a unha 
cidadanía que pasa momentos complicados. 
 
Así impostos como o IBI ou taxas como a existente por servizos de hixiene urbana supoñen 
unha carga impositiva que moitas das familias preferirían poder fraccionar, a fin de aliviar 
na medida do posible esta carga. 
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte  
 

ACORDO 
 

Instar ao goberno local á modificación das ordenanzas fiscais do Concello de Teo, co fin de 
introducir a posibilidade voluntaria de fraccionamento no pagamento das obrigacións 
tributarias, alomenos do IBI e da taxa por servizos de hixiene urbana”. 
 
Sinala a Sra. Lemus que estivo mirando noutros concellos e que, por exemplo en 

Santiago, existe un fraccionamento en tres prazos do IBI. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, amosa 

a súa conformidade coa moción proposta, así como con calqueira medida que facilite 

as cousas aos veciños. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que vai a intervir o concelleiro do 

seu grupo o Sr. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas amosa a súa conformidade coa moción, engadindo que co que 

non está de acordo é que sexa “cafe para todos”, porque debería ser en función da 

situación de cada un, como fixeron en Coruña. Sinala o Sr. Vázquez Pallas que se fala 

do IBI e da taxa por hixiene, e pregunta en que datas serían os pagos, engadindo que 

se estaría financiando ao concello. Remata o Sr. Vázquez Pallas sinalando que dende 

o seu grupo están de acordo coa moción, sempre que se teñan en conta as situacións 

concretas, porque por exemplo unha persoa que gaña 500.000 € non ten sentido que 

se acolla a iso, debéndose tamén aclarar se existirán bonificacións ou non. 

 

O Sr. alcalde sinala que en representación do equipo de goberno vai a intervir D. 

Rafael Sisto Edreira. 

 

O Sr. Sisto anuncia que os membros do equipo de goberno están de acordo coa 

moción, lembrando que incluso no seu momento houbera unha petición do Sr. Vázquez 

Pallas solicitando o fraccionamente do pago do cemiterio. Explica o Sr. Sisto que o 

problema é que a lei obriga a que se avale o fraccionamento e iso o invalidaría. 

Refírese o Sr. Sisto ao informe de intervención e di que busca o camiño para o 

fraccionamento, sen prexuízo de que hai que ser conscientes de que o feito de 

fraccionar supón un adianto, aínda que é so o primeiro ano cando se produce o 

choque. Remata o Sr. Sisto anunciando o apoio á moción. 

 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, agradece o apoio dos diferentes grupos. 

Sinala que non entende o dito polo Sr. Vázquez Pallas, salientando que o 

fraccionamento é diferente á bonificación e que en todo caso se trata de algo 

voluntario, engadindo que as bonificacións non teñen que ver con estar fraccionado. 



 

 - 14 -

Explica a Sra. Lemus que fraccionar implica solicitar o pago, e se é voluntario xa non 

da problemas. Di que é certo que se mellora  a recadación para o concello, porén isto 

non se debería ver como algo malo. Remata a Sra. Lemus sinalando que non entende 

a que se refire o Sr. Pallas cando fala de “café para todos” e subliña a diferencia entre 

fraccionamento e bonificación. 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, amosa 

a conformidade do seu grupo coa moción. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, quen explica que cando dixo o de 

“café para todos” se refería a cando se faga a redacción da ordenanza, de xeito que 

serían partidarios de que se mire á xente que está en paro. Remata o Sr. Pallas 

sinalando que fraccionamento si, porén á xente con problemas tamén debería ter 

bonificacións. 

 
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 instar ao goberno local á modificación das ordenanzas 
fiscais do Concello de Teo, co fin de introducir a posibilidade voluntaria de 
fraccionamento no pagamento das obrigacións tributarias, alomenos do IBI e da 
taxa por servizos de hixiene urbana. 
 
 
5.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG A PROL DO MANTEMENTO DOS XULGADOS 
DE PAZ E DA GRATUIDADE DOS REXISTROS CIVÍS. 
O Sr. alcalde explica que, habida conta de que os concelleiros do BNG e a Sra. Lemus 

formularon unha moción conxunta sobre o tema dos Xulgados de Paz e os Rexistros 

Civís, decaen os puntos 5 e 6 da orde do día, presentándose polos citados concelleiros 

a nova moción conxunta, pola vía de urxencia. 

 

Os concelleiros/as amosan a súa conformidade ao respecto. 
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6.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE PARA O MANTEMENTO DO SERVIZO 
DO REXISTRO CIVIL NOS XULGADOS MUNICIPAIS. 
De acordo co esposto polo Sr. alcalde ao tratar o punto 5 da orde do día, este punto 6 

decae do mesmo.  
 
 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG PARA EXIXIR A RETIRADA DA LOMCE POLO 
SEU CARÁCTER CENTRALIZADOR E DESGALEGUIZADOR. 
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira do BNG, D.ª Carmén Diéguez González. 

 

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 2 de maio de 2013 (rex. entrada nº 

3.483 de 04/05/2013) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de educación e deportes de 27/05/2013.  

 
“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 CONCELLO DE TEO 

 CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ e MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleira e concelleiro 

do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presentan esta MOCIÓN 
PARA EXIXIR A RETIRADA DA LOMCE POLO SEU CARÁCTER CENTRALIZADOR E 
DESGALEGUIZADOR, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O de momento Anteproxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa, que o PP pretende 

converter en proxecto de lei, significará, de se consagrar, un reforzamento de moitas cuestións totalmente 

negativas para o sistema educativo, que os axentes sociais e prefesionais levan anos a denunciar. Este 

anteproxecto presenta un texto que fondamente centralizador, clasista e sexista, que mercantiliza a 

educación e pretende afondar nun modelo moito máis autoritario e antidemocrático. Entres estas eivas, 

non deixa de ser relevante a falta de diálogo social con que se pretende aprobar e desenvolver, sen 

participación da comunidade educativa, das asociacións que representan os diferentes colectivos 

implicados e con grande oposición social e política. 
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Para alén doutras consideracións, a LOMCE representa un ataque frontal ás competencias das 

comunidades autónomas e supón unha involución inadmisíbel ao negar a realidade plurilingüe, 

pluricultural e plurinacional do Estado español. Fronte ao dereito de ofrecer o seu propio modelo lingüístico 

atendendo as distintas realidades, a LOMCE elimina a opción da inmersión lingüística, ao estabelecer un 

mínimo de materias nas dúas linguas cooficiais. Por outra parte, dentro dun proxecto xerárquico, as 

materias pasan a clasificarse en diferentes categorías e o galego deixa de ser lingua troncal e recibe, 

desta maneira, unha consideración inferuior á da primeira lingua estranxeira. Nesta mesma liña, o 

Anteproxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa, recollendo o ideario ideolóxico do 

Partido Popular, esconde baixo a falsidade dunha pretendida liberdade de idioma a posibilidade de non 

estudar en lingua galega, facilitando, con diñeiro público, a escolarización do alumnado que así o decidir 

en centros privados. 

Levamos tempo asistindo a unha situación esperpéntica, por canto existen sectores –políticos e 

mediáticos– que pretenden trasladar á opinión pública a idea de que o idioma castelán corre perigo na 

Galiza por mor da suposta discriminación a que se ven sometidas as persoas que falan nesta lingua. 

Especialmente grave é que iso aconteza no ámbito educativo, pois está demostrado que sen competencia 

lingüística non pode haber uso lingüístico e, por tanto, o que esta lexislación pode provocar, se se aprobar, 

é a desaparición do galego ou a súa redución á mínima expresión dentro do ámbito do ritual e 

ocasionalmente consentido. Especialmente grave é a perda sistemática de exposición ao galego no 

ámbito urbano para a etapa infantil, de tal maneira que moitas nenas e nenos que viven en contornos xa 

fondamente castelanizados non obteñen as competencias reequilibradoras das desigualdades que o 

ensino debe garantir. De feito, no último estudo realizado pola Mesa pola Normalización Lingüística, a 

respecto da presenza da lingua galega nas aulas de ensino infantil das sete cidades galegas, o galego 

está ausente por completo no 95,04% dos centros. Segundo declaran os 282 centros consultados, a suma 

daqueles que empregan total ou parcialmente o galego no ensino de nenos e nenas de 3 a 6 anos non 

supón máis que un 4,96% do total, isto é, 14 colexios en todo o país.  
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A realidade correspóndese, pois,  coa falta de dereitos lingüísticos das persoas galegofalantes e coa 

exclusión de coñecemento do galego desde as idades máis temperás nun ensino cada vez máis 

castelanizado. O Anteproxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa reforza aínda moito 

máis a idea de que os únicos deberes para as administracións públicas fiquen referenciados ao uso do 

castelán.  

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 

seguinte 

ACORDO 

 A retirada do Anteproxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa. 

 A esixencia de que a Xunta da Galiza solicite ao goberno do estado a retirada do Anteproxecto de 

lei orgánica para a mellora da calidade educativa, por invadir as súas competencias. 

 A necesidade de que o sistema educativo potencie a diversidade lingüística e fomente a lingua 

propia do noso país, respondendo, desta maneira, ao contexto onde se insire e partindo, por tanto, 

das distintas realidades lingüísticas que caracterizan o Estado español”. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, a  portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, 

sinala que está totalmente a favor da moción e que hai pouco máis que dicir, porque xa 

falaron todos os profesionais. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que vai a intervir a concelleira do seu grupo, 

D.ª Carmen Leborán Guldrís. 

 

A Sra. Leborán di que é posible que esta non sexa a mellor lei, porén a que agora 

existe é un desastre, polo que, sabendo que España está á cola na calidade da 

ensinanza, haberá que facer algo ao respecto. Explica a Sra. Leborán que actualmente 

existe un abandono escolar prematuro do 24,9 %, o que supón o dobre da porcentaxe 

existente na Comunidade Económica Europea. Existe unha taxa de repetidores 

excesivamente elevada o que implica un gasto duns 2.500 millóns de euros para as 

arcas públicas, a taxa de desemprego xuvenil supera o 57 %, existindo ademais unha 

porcentaxe importante de nenos que nin estudian nin traballan. Opina a Sra. Leborán 
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que a calidade dos estudos académicos está 12 puntos por debaixo da media da 

Comunidad Económica Europea, polo que a situación é a que é. Salienta a Sra. 

Leborán que a Sra. Diéguez fai moito fincapé no tema da lingua, cando se trata dun 

tema político, porque os pais o único que queren e que os seus fillos se formen en 

galego e en castelán, e non piden outra cousa. Explica que o galego non vai a 

desaparecer, engadindo que cando ela era nova daquela sí que eran paletos os que 

falaban galego. Salienta que a LOMCE o que pide é que se igualen o galego e o 

castelán. Remata a Sra. Leborán sinalando que en Galicia somos máis ricos que 

noutras Comunidades Autónomas, con dúas lingüas, polo que non entende porque hai 

que renunciar a unha ou facer más fincapé na outra, se toda formación que se lle de 

aos rapaces vai a ser riqueza. 

 

O Sr. alcalde sinala que en representación do equipo de goberno vai a intervir D.ª 

María Carmen Álvarez Garea. 

 

A Sra. Garea anuncia o apoio do equipo de goberno á moción. Explica que quizáis vota 

de menos que na parte resolutiva da moción se pida a retirada de Lei so porque non 

contempla a diversidade lingüística e non por outras cousas tan ou máis graves, como 

entender os centros como entidades xestionadas con parámetros empresariais, a 

elección externa da dirección, etc. Salienta a Sra. Garea que se trata dunha lei nefasta 

porque fomenta a desigualdade de oportunidades, xa que establece mecanismos de 

clasificación dos centros, é unha lei nefasta porque restrinxe a participación da 

comunidade educativa na xestión académica e democrática dos centros, é nefasta 

porque infravalora o traballo docente, xa que contempla avaliacións externas, o que vai 

a ampliar a privatización de determinados servizos, é nefasta porque potencia so as 

áreas do informe PISA e non outras que axudan a desenvolver o espíritu crítico, tamén 

é nefasta porque vai a contemplar que a nota de relixión conte no curriculum, etc. 

Sinala a Sra. Garea que a Sra. Leborán dicía que quizáis a lei non era a mellor, pero 

que a actual era moi mala, engadindo que comparte que a lei actual ten moitas eivas, 

porén a situación actual do ensino non será tan mala non pola lei en sí mesma, senón 

porque non se reducen as ratios, porque aumenta a carga lectiva do profesorado, 

porque se envían profesores obrigatoriamente a centros que non teñen a 
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especialidade, porque se suprimiron as horas destinadas a coordinación de 

actividades, etc. 

 

A Sra. Diéguez sinala, referíndose á intervención da Sra. Garea, que piden a retirada 

da Lei por moitas razóns, poñéndose a foco na lingüa porque senón habería que 

presentar unha moción de 7 folios, sendo que o importante é que o que se pide é a 

retirada. En canto á intervención do PP, a Sra. Diéguez sinala que se trata dun 

anteproxecto que pretende apoiar o PP en solitario e que ten en contra a todo a 

comunidade escolar, partidos políticos, etc, engadindo que por algo será e que non se 

fala con ninguén nin hai consenso. Sinala a Sra. Diéguez que dende o PP dan cifras e 

datos sempre cunha pretensión demagóxica de desprestixiar o ensino público, sen 

buscar realmente os motivos. Di que é verdade que a lei actual non da solución a todos 

os problemas, porén o que haberá que facer é unha nova lei pero non como o fai o PP, 

cunha lei das de “a letra con sangue entra”, cun modelo que pretende poñer o crucifixo 

como sexa e cun modelo que incide na privatización e na segregación, tratándose 

ademais dun modelo mercantilista. Opina a Sra. Diéguez que a lei non da solucións 

aos problemas que existen agora na educación, tratándose ademais dun modelo que 

nos leva á época do franquismo. Sinala a Sra. Diéguez que por todo o exposto non 

poden estar de acordo coa nova lei, e o PP ten que retirar o anteproxecto e se quere 

unha lei terá que facela con consenso. Salienta a Sra. Diéguez que existe un debate 

amplo, porque por un lado se pretende que existan uns valores e despois se permite 

que os rapaces vexan programas de televisión “antitodo”, polo que se fomenta e 

despois se rasgan as vestiduras ao ver do que está impregnada a xuventude. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, 

renuncia ao seu turno de intervención. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Lebroán, e di que a relixión é optativa, e que a Sra. 

Diéguez fala de “desprestixiar a ensinanza pública” cando non hai nada diso, senon 

que o que hai é dar opcións para elexir entre entre educación privada, concertada e 

pública. Sinala a Sra. Leborán que a Sra. Diéguez afirma que a “letra con sangue 
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entra”, pregunta que é iso e opina que a Sra. Diéguez está desfasada, porque diso xa 

non se acorda nin ela. 

 

A Sra. Garea di que so quere puntualizar que a relixión é optativa pero que vai a contar 

na nota última. 

 
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), e 
seis votos en contra (6 PP), acorda: 
A retirada do Anteproxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa. 

A esixencia de que a Xunta da Galiza solicite ao goberno do estado a retirada do 
Anteproxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa, por invadir as 
súas competencias. 

A necesidade de que o sistema educativo potencie a diversidade lingüística e 
fomente a lingua propia do noso país, respondendo, desta maneira, ao contexto 
onde se insire e partindo, por tanto, das distintas realidades lingüísticas que 
caracterizan o Estado español. 

 
8.- DITAME DA MOCIÓN DO PSdeG-PSOE DE MODIFICACIÓN DOS ARTIGOS 4 E 
5 DO REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 
INFANTÍS MUNICIPAIS DO 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 grupo mixto (PSdeG-PSOE) de 11 de maio de 

2013 (rex. entrada nº 3.737, de 14/05/2013) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social el igualdade. 
 
“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, de modificación dos artigos 4 e 5 Regulamento de 
organización e funcionamento das escolas infantís municipais do 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: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Conforme ao artigo 69 do XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de 
asistencia e educación infantil: 
 
 “Os fillos dos traballadores de todas as empresas afectadas polo presente convenio terán 
dereito exclusivamente á estancia e/ou ensinanza no centro de maneira gratuíta ou a unha 
praza noutro centro se a dirección de aquel o considera oportuno, sempre que o número de 
alumnos nesa situación non exceda do seguinte cupo por aula: 
 
Aulas de nenos ata 2 anos: 25% do número de alumnos matriculados. 
Resto de aulas: 20% do número de alumnos matriculados. 
 
A empresa, atendendo a súa organización e necesidades, poderá establecer o prorrateo do 
custe desas prazas gratuitas entre todos os traballadores afectados, cando se exceda do 
cupo citado. 
 
Caso de producirse algún conflito no previsto neste artigo, a Comisión Paritaria tomará a 
oportuna resolución para salvagardar este dereito. 
 
Os fillos dos traballadores das empresas privadas que xestionan centros de titularidade 
pública tamén teñen dereito a praza gratuíta no seu centro”. 
 
Tendo en conta que o Consello escolar municipal de data 14/01/2010 acordou 
solicitar ao Concello de Teo a adopción de acordo polo que se estableza a gratuidade nas 
matrículas dos fillos/as dos traballadores/as de todas as Escolas Infantís Municipais do 
Concello de Teo. 
 
No actual Regulamento, sinálase un procedemento ordinario de adxudicación de prazas, 
no que se inclúe este dereito á praza gratuíta para os/as fillos/as dos/as traballadores/as 
das EIM de Teo, sempre que os membros da unidade familiar se atopen empadroados no 
concello de Teo na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.  
 
Tendo en conta que nas escolas infantís de titularidade autonómica, inclúese este dereito. 
Así, na Orde do 14 de febreiro de 2013 pola que se regula o procedemento de 
adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da consellería de 
Traballo e Benestar para o curso 2013/14, sinálase, no seu artigo 3, que: 
 
“Artigo 3. Criterios de prioridade para a adxudicación das prazas 
 
1. Procedemento ordinario. 
 
As prazas adxudicaranse pola seguinte orde: 
 
1.a) Reserva de praza. 

... 
1.b) Novo ingreso. 
 
As prazas adxudicaranse pola seguinte orde:  
 
1º Os fillos do persoal que preste servizo nas escolas infantís 0-3 dependentes da 
Consellería de Traballo e Benestar, cando soliciten a praza para o centro onde prestan 
servizo a nai, pai, acolledor/a, titora ou titor legal. 
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2º Os solicitantes con irmán con praza (renovada ou de novo ingreso) no centro para o cal 
solicitan a praza. 
 
3º Menores con medidas administrativas de tutela ou garda en situación de acollemento 
familiar. 
 
4º As prazas que queden vacantes adxudicaranse ás persoas solicitantes segundo a 
puntuación obtida por aplicación do baremo que figura no anexo II. Esta puntuación 
determinará a orde de prelación na adxudicación das prazas para calquera das dúas opcións 
solicitadas. 
 
...”. 
 
A fin de acadar un cumprimento pleno dos dereitos laborais dos e das traballadores e 
traballadoras das escolas infantís municipais de Teo,  e á vista de canto antecede, solicítase 
a adopción do seguinte  
 

ACORDO 
 

Modificar os artigos 4 e 5 do Regulamento de organización e funcionamento das escolas 
infantís municipais do Concello de Teo: 
 
“Artigo 4º. Requisitos das e dos usuarias e usuarios 
 
As EIMs prestarán atención e coidado continuado ás/aos menores de entre 3 meses e 3 
anos de idade tendo en conta o seguinte: 
 
a) Que o/a menor teña para a que se solicita praza teña unha idade mínima de tres meses 
na data de ingreso e non ter cumpridos os 3 anos o 31 de decembro do ano no que se 
solicita praza. 
 
b) Que os membros da unidade familiar (a formada por pais/nais ou responsables legais e 
fillas/os) se atopen empadroados no concello de Teo na data en que remate o prazo de 
presentación de solicitudes.  
 
Se ben, de existir prazas vacantes poderán ofertarse ás/aos fillas/os de persoas que sen 
estar empadroadas teñan neste municipio o seu lugar de traballo ou aleguen outras 
circunstancias que fagan procedente a concesión da praza. 
 
Este requisito de empadroamento dos membros da unidade familiar non será 
esixible para o caso de fillos/as dos/as traballadores/as das escolas infantís 
municipais. 
 
c) Atoparse ao día no pagamento das cotas mensuais na data de presentación da solicitude. 
 
d) As nenas e nenos con discapacidade que precisen de apoio específico para a súa 
integración deberán contar co informe do equipo de valoración e orientación da delegación 
provincial do departamento da Xunta de Galicia con competencias nesta área ou no seu 
caso servizos especializados de atención temperá que indiquen a necesidade de apoio 
específico para a súa integración. Non poderá haber máis dunha praza destas características 
por aula e para os efectos de ratio contabilizaranse como dúas.  
 
Artigo 5º. Procedemento ordinario. 
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Segundo se trate dunha/dun nena/o que xa foi usuaria/o do mesmo centro no curso 
anterior ou non, aplicarase unha das seguintes modalidades, priorizando en todo caso a 
continuidade na prestación de servizos. 
 
a) Reserva de praza: 
 
Proporciona continuidade ás prazas adxudicadas no ano anterior sempre 
que se manteñan os requisitos recollidos no artigo 4º. Aquelas/es que formulen esta reserva 
nun horario distinto ao que se lle viña prestando optarán a este cambio só no caso de existir 
vacante, logo destas consideraranse as solicitudes doutras/os nenas/os que viñan sendo 
usuarias/os doutra EIM, en ambos casos con preferencia sobre os novos 
ingresos. 
 
b) Novo ingreso:  
 
As prazas que non sexan cubertas no procedemento anterior ofertaranse 
á poboación xeral que cumpra os requisitos que fixa o artigo 4º. Dentro desta modalidade 
determínase a seguinte orde de preferencia: 
 
1. Usuarias/os que ocupaban praza reservada a ingresos urxentes. 
 
2. Fillas/os de traballadoras/es das escolas infantís municipais, no centro no que 
estas/es prestan servizo, ou noutro centro se a dirección de aquel o considera 
oportuno, sempre que o número de alumnos/as nesa situación non exceda do 
cupo por aula determinado pola normativa laboral vixente. 
A empresa, atendendo a súa organización e necesidades, poderá establecer o 
prorrateo do custe desas prazas gratuítas entre todos os traballadores afectados, 
cando se exceda daquel cupo. 
 
3. Solicitantes con irmán/á cunha praza renovada no centro para o que se solicita o novo 
ingreso. 
 
4. As restantes solicitudes adxudicaranse atendendo á puntuación obtida pola aplicación do 
baremo que se achega no Anexo I. 
 
Poderanse presentar solicitudes antes do nacemento cando a súa data estimada por 
unha/un facultativa/facultativo sexa anterior ao día 1 de xuño do ano para o que se solicita 
praza. Neste caso deberá acreditarse no menor tempo posible o seu nacemento 
presentando no rexistro do concello o libro de familia no que se realice a súa inscrición.”” 
 

Explica a Sra. Lemus que na Xunta, en Santiago, en Vedra, etc, non se esixe o criterio 

do empadronamento. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que 

están falando dun convenio laboral polo que o BNG está a favor. Salienta que hoxe 

máis que nunca os traballadores están sendo atacados, polo que están de acordo coa 

moción. 
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Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que vai a intervir o concelleiro do seu grupo, 

D. Antonio Patiño Amboage. 

 

O Sr. Patiño sinala que se trata dun tema complexo porque ou se favorece a uns ou se 

favorece a outros, xa que se se aproba a moción, se favorece aos traballadores e se 

non se aproba, se favorece aos veciños. Explica o Sr. Patiño que se non existisen 

prazas limitadas, o grupo municipal do PP estaría de acordo coa moción, porén se se 

aproba, se estaría perxudicando aos veciños que pagan os impostos en Teo. Anuncia o 

Sr. Patiño a abstención do seu grupo. 

 

O Sr. alcalde sinala que polo equipo de goberno vai a intervir D. Xosé Ignacio Iglesias 

Villar. 

 

O Sr. Iglesias sinala que antes de nada dende o equipo de goberno queren deixar claro 

o seu respeto coa demanda das traballadoras de ter acceso directo as prazas das 

escolas infantís, engadindo que non existe no equipo de goberno ánimo en 

obsctaculizar o dereito do disfrute deste servizo caprichosamente. Opina o Sr. Iglesias 

que as demandas de melloras laborais e defensa dos intereses dos traballadores son 

sempre lexítimas, e o equipo de goberno non ten nada en contra, porén a obriga dun 

grupo de goberno é analizalas dende a óptica dos intereses xerais dos veciños e 

veciñas de Teo, e ponderar a conciliación en xeral e non a dun colectivo en concreto. 

Salienta o Sr. Iglesias que as consultas xurídicas efectuadas indícanlle que establecer 

os requisistos para o acceso aos servizos municipais é unha competencia municipal 

baseada na Lei de bases de réxime local, sen esquecer que as sentenzas de casos 

similares consagran a gratuidade das prazas, pero non o dereito absoluto de acceso ás 

memas. Trátase dun asunto polo tanto que se ten que definir dende o terreo político, e 

dende esa óptica hai que ter en conta que hai dous intereses que entran en colisión, a 

prioridade absoluta de acceso ás prazas das escolas infantís dos fillos e fillas das 

traballadoras e o dereito dos veciños e veciñas de Teo a ter prioridade de acceso ás 

prazas das escolas infantís. Di o Sr. Iglesias que, tendo en conta que se trata dun 

servizo de conciliación financiado, e que polo tanto ten un número finito de usuarios/as, 

hai que tomar unha decisión sobre que intereses se priman, é dicir se se lle da 
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prioridade no uso da escola infantíl a un neno/a non censado cando iso supón excluir a 

outro/a censado/a. Salienta  o Sr. Iglesias que a opción do equipo de goberno é manter 

o actual sistema de acceso ás prazas, priorizando o acceso dos fillos/as das 

traballadoras de xeito condicionado, polo que terán prioridade os fillos das traballadoras 

censadas no concello, dentro do grupo das persoas censadas, e nas prazas non 

cubertas por censados, terán prioridade os filos das traballadoras fronte o resto de 

solicitantes non censados. Di o Sr. Iglesias que hai que ter en conta que as escolas 

infantís son un recurso que lle custa ao concello de Teo arredor de 350.000 € de 

fondos propios e que cada praza dunha escola infantíl cústalle directamente ao 

concello, e polo tanto aos seus veciños e veciñas, 1.750 €/anuais, considerándose 

dende o equipo de goberno que estes fondos municipais teñen que ser para servizos 

do concello, polo que se entende que é necesario priorizar que se invistan en servizos 

para os cidadáns teenses. Remata o Sr. Iglesias sinalando que o Consello escolar, na 

súa última reunión, e os representantes de pais e nais, lles manifestaron o 

rexeitamento ao acceso inmediato e o mantemento de sistema actual. Anuncia o Sr. 

Iglesias o voto en contra do equipo de goberno. 

A Sra. Lemus di que se fala de dous cousas distintas, por un lado un dereito laboral 

recoñecido nun convenio colectivo, e por outro lado un suposto dereito ou máis ben 

unha consideración política derivada da condición de empadronado no concello. Sinala 

que o Padrón é un rexistro administrativo, que consta das persoas que residen 

habitualmente no respectivo concello, recolléndose no artigo 18 da Lei 7/1985, o 

dereito a usar, de acordo coa súa natureza, os servizos públicos municipais e esixir a 

prestación ou establecemento do correspondente servizo público, non incluíndose o 

dereito a disfrutar para todos os empadroados. Salienta que a condición de veciño é un 

concepto difuso que admite proba en contra, como sinala a xurisprudencia, e que fronte 

a esta presunción está a presunción dun dereito laboral incluído nun convenio 

colectivo. Lembra  a Sra. Lemus que o outro día se falou dun Regulamento de medidas 

a adoptar a favor dos traballadores do concello, e se o tema se lle plantexa aos 

veciños, lles preguntarían se están tolos, porque dirían que eles tamén queren eses 

dereitos. Porén se fala dun convenio colectivo, como forma de regulación dos dereitos 

dos traballadores, e se se empeza a discutir dende a perspectiva do que custa para o 

concello o servizo das escolas e de como se lle plantexa o tema aos veciños, se pode 
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comezar a discutir todo tipo de convenios, incluso os do concello de Teo. Salienta a 

Sra. Lemus que se trata dunha medida de conciliación contida nun convenio colectivo, 

e que dende as institucións públicas se debe ter en conta os dereitos dos traballadores 

e se é necesario facer labores de pedagoxía con determinados colectivos que se 

poidan sentir perxudicados polo exercicio do dereito doutra persoa, debería facerse. Di 

a Sra. Lemus que utilizar consideracións do Consello Escolar Municipal, que son 

consideracións moi válidas pero políticas, e non de aplicación do dereito laboral, para 

deslexitimar a aplicación no concello de Teo do dereito laboral, é un perigoso camiño e 

todos poderían discutir os convenios colectivos e o peso que teñen que ter na 

sociedade. Remata a Sra. Lemus sinalando que vai a ser das decisións tomadas no 

Pleno coas que máis descontenta se vai a quedar porque implica un ataque frontal a un 

dereito laboral e, máis alá das consideracións políticas e persoais que teña cada un, se 

está a falar dun dereito laboral e non se pode neste tema falar de consideracións de 

tipo político. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que 

sí que se trata de posicionamentos políticos. Pregunta o Sr. Fernández cantos casos 

hai. Lembra que fai moitos anos que se demanda unha escola infantil para Cacheiras e 

non ve que se reitere e que sexa a bandeira no concello. Salienta o Sr. Fernández que 

están falando dun dereito laboral e lembra que a Sra. Lemus falaba da accion social do 

concello, de 25.000 €, e que se houbera que explicarllo aos veciños, el explicaríallo, e 

habería que dicirlles que teñen uns dereitos, como traballadores do concello, estean ou 

non censados en Teo. Di o Sr. Fernández que outra cousa é que ninguén fale dos 

dereitos dos veciños, porque estes teñen os dereitos que teñen, como é evidente. 

 
Sendo as vinte e unha horas e vinte e sete minutos sae do Salón de Plenos, a 

concelleira do PP, D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón, que entra pasados catro 

minutos. 

 

Remata o Sr. Fernández reiterando que ninguén fala dos dereitos dos veciños, senón 

que se está falando dun dereito laboral. Anuncia o Sr. Fernández o apoio do seu grupo 

á moción. 
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O concelleiro do PP, Sr. Amboage, di que dende o seu grupo non están en contra dos 

traballadores, senón que están de acordo en que os traballadores teñan dereitos, e 

pregunta se so teñén dereitos os traballadores das garderías, e se os pais aos que lles 

queda o neno fora, non teñen dereitos. Pide o concelleiro do PP que se saquen máis 

prazas, porque no fondo se lle quitan a uns para darllas a outros.  

 

O Sr. alcalde sinala que o Regulamento foi aprobado sendo el alcalde e por moitos 

outros membros da Corporación, como para que agora alguen se rasgue as vestiduras. 

Explica que é un tema de debate, incluso tamén no equipo de goberno. Di o Sr. alcalde 

que a oposición fala de convenios, dos de Teo, engadindo que estes se cumpren. 

Reitera que se trata dunha cuestión política, porque a empresa no fondo sae de rositas 

neste conflicto. Existen sentezas nas que se contempla a gratuidade, pero non o 

acceso libre. Salienta o Sr. alcalde que el podería explicar algun día a súa posición 

persoal, que non é a posición colectiva, engadindo que se trata dun servizo de 

conciliación, e hai unha cuestión a ter en conta que é que se move por criterios 

económicos de acceso. Plantexa o Sr. alcalde que se se aprobara a proposta e tres 

casos quedan fora, sen saber se as condicións económicas serían inferiores aos dos 

profesores, habería que preguntarse que se lle di, dende unha óptica de esquerdas, a 

esa xente. Remata o Sr. alcalde dicindo que lle gostaría que se lle repostara á pregunta 

que acaba de formular, porque existe colisión de dereitos. 

 

A Sra. Lemus pide que se reitere a pregunta. 

 

O Sr. alcalde di que o que plantexou é que explicación lle darían a unha persoa cuns 

ingresos inferiores e que non pode conciliar, cando é un servizo público financiado con 

fondos propios nun importe de 350.000 €. Di que ogalla se puidera buscar unha fórmula 

na que a empresa cumpra con ese convenio. 

 

A Sra. Lemus di que o que lle explicaría ao veciño é que esto é un dereito laboral, que 

hai sentenzas que din o contrario e que tamén hai sentenzas que priman o dereito 

laboral. Salienta a Sra. Lemus que os dereitos non se discuten, se defenden fronte as 

consideracións políticas dos veciños. Di a Sra. Lemus que se trata dun servizo público 
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que da o concello e o concello, como Administración Pública, ten que defender os 

convenios laborais. Reitera a Sra. Lemus que os dereitos laborais nunca se discuten e 

remata sinalando que entrar en consideracións do entorno lle parecería ben, se non se 

estivera falando de dereitos laborais. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que falando en termos esquerda-dereita, habería 

que preguntarse que se lle di a un veciño cando hai xente que gaña 80.000 €, e ten o 

neno aí, e o que gaña 800€ non ten posibilidade de levalo a unha escola infantil. 

Pregunta o Sr. Fernández, en termos de esquerda/dereita, que se lle diría á xente nese 

caso. Salienta que se se poñen así, hai tema, pero que se está a falar dun dereito 

laboral. Remata o Sr. Fernández sinalando que dende o BNG queren criterios de 

renda, que este non é o modelo que eles defenden, senón un modelo fiscal baseado na 

xustiza social, pagando máis os que máis gañan, e así se financiarían os servizos 

públicos. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta e nove minutos sae do Salón de Plenos, a 

concelleira do PP, D.ª Carmen Leborán Guldrís. 

 
O Sr. alcalde di que lle parece ben que non so se discrimine por censo, senón tamén 

por criterios económicos. Reitera que se trata dun servizo de conciliación, que o Sr. 

Fernández puxo un exemplo, e que el tamén podería poñer un exemplo dunha 

traballadora do Gadis que tamen ten dereito a conciliar. Sinala que se houbera un 

dereito claro e evidente non existiría esta discusión, engadindo que se garante a 

gratuidade, pero non o acceso absoluta ás prazas. Remata o Sr. alcalde dicindo que o 

equipo de goberno adopta o posicionamento exposto e que en todo o caso o 

Regulamento está para ser cambiado e para ser recurrido. 

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

concelleira do PP, D.ª Carmen Leborán Guldrís. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
tres votos a favor (2 BNG e 1 grupo mixto), sete votos en contra (7 
concelleiros/as non adscritos/as) e seis abstencións (6 PP), acorda rexeitar a 
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moción do grupo mixto (PSdeG-PSOE) de modificación dos artigos 4 e 5 do 
Regulamento de organización e funcionamento das escolas infantís municipais 
do concello de Teo. 
 
Sendo as vinte e unha horas e corenta e tres minutos, sae do Salón de Plenos a 

concelleira do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesias, que se incorpora dous 

minutos despois. 

 
9.- DITAME DA  MOCIÓN DO BNG SOBRE A REFORMA DA LEI DO ABORTO. 
O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira do BNG, D. ª Carmen Diéguez González. 

 

A Sra. Diéguez di que está contentísima porque xa sabe que é navegar en mar aberto 

é facer populismo barato como Gil e Gil. Sinala que o Sr. alcalde utiliza a mesma forma 

de prostituir a linguaxe que fai o PP. Pide disculpas a Sra. Diéguez polas súas 

palabras, aclarando que hai cousas que lle superan e engadindo que lle parece 

imposible que se este en contra dos dereitos dos traballadores/as. 

 

Sendo as vinte e unha horas e corenta e cinco minutos sae do Salón de Plenos a 

concelleira do equipo de goberno D. María do Carme Hermida Gulías. 

 

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 22 de maio de 2013 (rex. entrada 

nº 4.187) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de benestar social e igualdades de 27/05/2013.  

“GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 CONCELLO DE TEO 

CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ e MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleira e concelleiro do 

grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presentan esta 

MOCIÓN SOBRE A REFORMA DA LEI DO ABORTO, para o seu debate e aprobación polo Pleno da 

Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A entrada en vigor da Lei orgánica 2/2010, de 3 de marzo de saúde sexual e reprodutiva e da 
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interrupción voluntaria do embarazo supuxo un paso importante á hora de reducir as barreiras que 

limitaban o acceso das mulleres ao aborto, aínda que presenta aspectos moi mellorábeis como son 

non regular adecuadamente a obxección de conciencia, a privatización da prestación, a 

estigmatización de quen practica interrupcións voluntarias do embarazo, a minusvaloración  das 

mulleres ao impor un período de reflexión obrigatorio unha vez comunicada a intención de interromper 

o embarazo ou a obrigatoriedade de recibir información acerca das axudas ás nais.  Así, a posta en 

marcha deste novo marco regulador presenta carencias evidentes que dificultan o acceso ás 

interrupcións voluntarias do embarazo. O máis grave son as limitacións de acceso á sanidade pública 

que na práctica supoñen que a inmensa maioría das mulleres non teñen posibilidade de recibir esta 

prestación na súa área sanitaria na rede pública. A consecuencia directa disto é o feito de se veren 

obrigadas a desprazárense a clínicas privadas e, en certos casos, de teren que acudir a Madrid ou a 

outros lugares para poderen levar adiante a súa decisión de non continuar co embarazo. 

Esta situación é claramente corrixíbel de existir vontade política. É certo que a regulación non 

reflicte a obriga de prestación directa deste servizo, e que abre as portas a que fique fóra do ámbito 

público. Mais é evidente que na práctica se está a producir unha privatización desta prestación, un 

feito que nos preocupa e que os poderes públicos deben corrixir. Só existindo unha oferta desde o 

ámbito público se pode garantir o acceso igualitario a esta prestación en todo o territorio galego. 

O goberno do PP pretende co borrador de lei actual un retroceso de década que vulnera 

dereitos consolidados das mulleres no referido á súa saúde sexual e reprodutiva. Baixo premisas 

falsas e mentiras sobre o que se estabelece na actual lei, a nova normativa impulsada polo Ministro de 

Xustiza pretende aplicar o programa ideolóxico dos grupos ultra relixiosos que se opoñen aos dereitos 

das mulleres sen responder, en ningún caso, a criterios económicos nin sanitarios.  

Como xa alertan organizacións de mulleres e sindicatos, o único que vai supor é regresar a 

prácticas de risco como os abortos clandestinos, porque deixa nunha situación de desamparo moitas 

mulleres que pertencen a colectivos desfavorecidos ou que carecen de recursos, ás que non lles 

queda máis opción que recorrer á clandestinidade ou asumir maternidades non desexadas. Isto, como 

ben se comprobou en tempos pasados, supón un grave risco para a saúde das mulleres. 

Por todo isto, 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 que demande do goberno do Estado (e ao Ministro de Xustiza) a 

manter e aplicar a Lei orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da 

interrupción voluntaria do embarazo. 

 -Instar á Xunta de Galiza a pór en marcha as medidas necesarias para garantir que en todas 

as áreas sanitarias, os hospitais públicos galegos atendan a demanda existente de realización de 

interrupcións voluntarias de embarazo cos seus medios propios, coa finalidade de garantir a 

igualdade no acceso a esta prestación. 

 -Instar á Xunta de Galiza a garantir que a información que reciben as mulleres con carácter 

previo ao consentimento da interrupción voluntaria do embarazo sexa obxectiva. Para este fin, 

eliminaranse as referencias á Red Madre na información que facilite a Xunta de Galiza. 

 -Instar á Xunta de Galiza a pór en marcha unha campaña de formación e información sobre 

métodos anticonceptivos, fundamental para evitar embarazos non desexados e prácticas sexuais 

de risco. 

 -O Concello porá en marcha, a través da área de Igualdade, unha campaña institucional de 

información e divulgación sobre a Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e 

reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, en que se informe ás mulleres dos recursos 

cos que contan para interromperen voluntariamente o embarazo e en que se transmitan mensaxes 

contra a modificación desta lei”. 

Aberta a primeira quenda de intervencións, a portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, 

anuncia o seu apoio á moción. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que vai a intervir a concelleira do 

seu grupo, D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón. 

 

A Sra. Souto sinala que xa no seu día expresou a postura do grupo municipal do PP, 

polo que este tema xa está debatido. Opina a Sra. Souto que o tema ven ao Pleno 

antes de que teña que vir, xa que non existe proxecto, senón que tan so se fala, se di, 
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o Ministro di, e todo iso hai que elaboralo, polo que non van a entrar, nin o van a 

valorar, porque xa está valorado. 

 

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

concelleira do equipo de goberno D. María do Carme Hermida Gulías. 

 

O Sr. alcalde di que a moción plantexada polo BNG é o suficientemente importante 

como para non desviar a atención do tema, anuncia o voto a favor dos membros do 

equipo de goberno, engadindo que por educación, non vai a entrar en descalificacións, 

como fixo a Sra. Diéguez. Di que en todo caso vai a facer un exercicio de memoria, 

lembrando que ata o 2011, as traballadoras das escolas infantís de Aurora, Pilar e Ana 

tiñan dereito á gratuidade polo convenio, e feita a reclamación da que se fala, a 

responsable política que agora fai esas declaracións dixo naquel momento que iso non 

era cousa do concello. Aclara o Sr. alcalde que polo tanto antes de entrar en 

descalificacións, e de poñer alcumes, el se vai polos feitos concretos, sen perder a 

memoria. Remata o Sr. alcalde sinalando que, tratándose da moción, a van a apoiar 

por compartir a forma e o fondo da mesma. 

 

A Sra. Diéguez resposta que estando Aurora, Pilar e Ana, cando ela foi concelleira, 

nunca se entrou nestas cousas, xa que o problema xurdíu cando se foi ela, porque a 

interpretación do Regulamento foi perversa. Lembra que cando estaba ela o que 

pedían era o tema da gratuidade, engadindo que ese era un tema diferente. Remata a 

Sra. Diéguez sinalando que non lle gosta entrar en temas populistas, que se trata 

dunha cuestión de cabezonería e que se vai por un camiño totalmente equivocado. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e a concelleira do PP, Sra. Leborán, 

e renuncian aos seus respetivos turnos de intervención.  

 
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), e 
seis abstencións (6 PP), acorda: 

- Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado (e ao Ministro de 
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Xustiza) a manter e aplicar a Lei orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual 
e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo. 

- Instar á Xunta de Galiza a pór en marcha as medidas necesarias para garantir 
que en todas as áreas sanitarias, os hospitais públicos galegos atendan a 
demanda existente de realización de interrupcións voluntarias de embarazo cos 
seus medios propios, coa finalidade de garantir a igualdade no acceso a esta 
prestación. 

- Instar á Xunta de Galiza a garantir que a información que reciben as mulleres 
con carácter previo ao consentimento da interrupción voluntaria do embarazo 
sexa obxectiva. Para este fin, eliminaranse as referencias á Red Madre na 
información que facilite a Xunta de Galiza. 

- Instar á Xunta de Galiza a pór en marcha unha campaña de formación e 
información sobre métodos anticonceptivos, fundamental para evitar embarazos 
non desexados e prácticas sexuais de risco. 

- O Concello porá en marcha, a través da área de Igualdade, unha campaña 
institucional de información e divulgación sobre a Lei orgánica 2/2010, do 3 de 
marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, 
en que se informe ás mulleres dos recursos cos que contan para interromperen 
voluntariamente o embarazo e en que se transmitan mensaxes contra a 
modificación desta lei. 

 
10.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto décimo primeiro 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, ademais de xa anunciada polo BNG e 

grupo mixto, de acordo co exposto nos puntos 5 e 6 da orde do día, sen que se 

presente ningunha polos grupos municipais. 
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O Sr. alcalde aclara que a urxencia se asume, posto que se trata dunha moción que 

substitúe ás xa ditaminadas favorablemente en Comisión, pero que en todo caso hai 

que someter a votación a urxencia.  

 
Sometida a  urxencia a votación, o Pleno  da Corporación, por unanidade 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 conxunta do 
grupo mixto (PSdeG-PSOE) e do BNG, a prol do mantemento dos Xulgados de 
Paz e da gratuidade dos Rexistros Civís. 
 
O Sr. Fernández da conta da moción conxunta a prol do mantemento dos Xulgados de 

Paz e da gratuidade dos rexistros civís, de 30 e maio de 2013, que se recolle a 

continuación 

 
“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiro e concelleira do grupo 
municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, e UXÍA LEMUS DE LA IGLESIA, 
concelleira do Grupo Mixto polo PSdeG-PSOE,  presentan esta MOCIÓN A PROL DO MANTEMENTO DOS 
XULGADOS DE PAZ E DA GRATUIDADE DOS REXISTROS CIVÍS, en base aos motivos e consideracións 
expresadas na seguinte: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
As recentes noticias publicadas en prensa, así como os borradores de reforma da Lei orgánica do poder xudicial e 
do Rexistro Civil, veñen a pór de manifesto que o goberno do PP no Estado quere eliminar tanto os Xulgados de 
Paz como os rexistros civís, de tal forma que estes últimos pasan a ser competencia dos Rexistros da Propiedade. 
 
A proposta do Goberno central avoga claramente pola desaparición dos Xulgados de Paz, ao figurar que a 
potestade xurisdicional se exercerá “con exclusividade nos seguintes tribunais: Tribunal Supremo, Audiencia 
Nacional, Tribunais Superiores de Xustiza e Tribunais de Instancia”.  
 
Os Xulgados de Paz xogan un papel moi importante no achegamento da administración de Xustiza ás persoas 
usuarias deste servizo público, ao realizaren trámites de auxilio xudicial que lles evitan desprazamentos e custes 
económicos, como son, entre outros, as citacións e notificacións xudiciais, a realización de conciliacións. Xa que 
logo, a súa supresión vai afectar negativamente a moitas persoas ao desapareceren estes órganos de apoio xudicial 
básicos, que existen en todos os concellos, sen máis alternativa que a concentración nos xulgados de instancia, que 
só están localizados en determinadas cabeceiras de comarca e nas cidades. 
 
A reforma prevista do Rexistro Civil así mesmo pon de manifesto a intención do Ministerio de Xustiza de eliminar os 
Rexistros Civís dos xulgados municipais para pasar a ser competencia dos Rexistros da Propiedade. Isto significa 
poñer importantes atrancos á veciñanza para acceder a un servizo público e gratuíto, que con frecuencia utilizan por 
necesidades ou obrigas administrativas en trámites diversos relacionados co nacemento, filiación, matrimonio, 
defunción, vida e estado... 
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Afastar aos rexistros civís dos pequenos concellos provocaría un enorme trastorno e un grave prexuízo económico 
aos cidadáns das zonas rurais, ao ter que desprazarse á cidade. O devandito prexuízo económico viría en primeiro 
lugar da perda de tempo e dos gastos de desprazamento, e, en segundo lugar, dos aranceis que os cidadáns 
deberían pagar pola realización dos trámites e a obtención dos documentos que agora son gratuítos. Xa que logo, 
os Rexistros da Propiedade cobrarían por este servizo, vulnerando así o dereito á gratuidade dun servizo público e 
universal. 
 
A nosa comunidade autónoma sería a máis prexudicada por unha medida deste tipo, debido á nosa dispersión 
poboacional. Non podemos esquecer que en Galicia existen tantos núcleos de poboación como no resto de España 
xuntos. 
 
En concreto, de levarse a cabo a reforma perpetrada polo actual Ministerio de Xustiza, os cidadáns de Teo veríanse 
moi negativamente afectados -principalmente os que residen naquelas parroquias do concello que por motivos 
culturais, sociais e económicos teñen que acudir con máis frecuencia ao Rexistro Civil por mor das certificacións que 
precisan para cobrar a pensión en España ou no estranxeiro, ou para acadar e manter as axudas á dependencia, 
por non falar dos trámites relativos aos matrimonios que se celebran no noso concello. 
 
Entre as máis afectadas cabería destacar, en proporción ao seu número de habitantes e segundo as estatísticas 
consultadas no Rexistro Civil de Teo, as parroquias de Calo, Lampai, Lucí, Oza, Rarís, Recesende e Reis. E 
despois destas Cacheiras e Luou.  
 
A todo isto debemos engadir que no concello de Teo están situadas cinco residencias da terceira idade. Os 
problemas que traería a desaparición da oficina do rexistro civil do noso concello ás ditas residencias son múltiples. 
Derivados por un lado da expedición das certificacións de fe de vida e estado e, por outro, da expedición das 
licenzas de enterramento e os seus conseguintes expedientes e certificados de defunción. Porque o que agora 
resulta próximo e gratuíto, veríase sometido á fiscalización do Rexistrador da Propiedade de Santiago de 
Compostela, ante o que habería que agardar quenda xunto cos cidadáns de Vedra, Boqueixón, Ames, Padrón, 
Negreira, Brión, Arzúa, Oroso, Ordes, etc.  
 
Polo tanto, a desaparición do Rexistro Civil do Concello de Teo, produciría un moi grave prexuízo para a veciñanza 
teense, pois a través deste servizo resólvense moitas das súas necesidades e problemas cotiás dunha forma doada, 
gratuíta e próxima.  
 
É evidente, que as pretendidas reformas, non van en beneficio da maioría das persoas, senón que se fan con 
criterios única e exclusivamente economicistas e corporativistas, fomentando o pago directo a determinados 
funcionarios/as públicos por un servizo que debe ser gratuíto, alén de iren na dirección contraria á modernización da 
administración de xustiza e do Rexistro Civil. 
 
Por outro lado, non debemos esquecer que unha das funcións esenciais dun concello debe ser a de achegar os 
servizos ao cidadán. Nuns casos mediante a prestación directa dos mesmos e, noutros, facilitando as vías ao seu 
acceso. Cumprindo así o noso  obxectivo de progreso, que non é outro que achegar a administración ao cidadán.  
 
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte  

 
ACORDO 

 
PRIMEIRO.- Expresar o rexeitamento do Pleno de Teo á proposta do Goberno do Estado, relativa á supresión dos 
Xulgados de Paz e á asunción por parte dos Rexistros da Propiedade e ás Notarías das funcións dos Rexistros 
Civís, instando ao Goberno do Estado á inmediata retirada deste anteproxecto de lei. 
 
SEGUNDO.- Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno Central o mantemento dos Xulgados de Paz, e o 
mantemento do servizo de Rexistro Civil nos xulgados de todos os concellos para garantir os dereitos da cidadanía 
a un servizo universal, público e gratuíto.  
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TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo ao Presidente da Xunta de Galicia, ao  Goberno Central e ao Ministro 
de Xustiza. 
 

Teo, 30 de maio de 2013. 
    Manuel Anxo Fernández Baz          Carmén Diéguez González          Uxía Lemus de la Iglesia” 

 
 

Sendo as vinte e unha horas e cincuenta e cinco minutos saen do Salón de Plenos o 

concelleiro D. Ignacio Iglesias Villar, e a concelleira Dª. María Carmen Álvarez Garea, 

que se incorporan novamente á sesión pasados tres minutos. 

 

O portavoz do PP, Sr. Guerra, sinala que non van a entrar en detalle e que  dende o 

seu grupo fan unha aposta por unha Administración de xustiza eficaz e próxima aos 

cidadáns, e so cando coñezan o texto definitivo, o anteproxecto ou proxecto, se 

poderán pronunciar sobre o tema, anunciando entre tanto a abstención do seu grupo. 

 
O Sr. alcalde anuncia o voto a favor dos concelleiros/as que integran o grupo de 

goberno. 

 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con dez votos a favor (7 
concelleiros/as non adscritos/as, e seis abstenciósnn (6 PP), o Pleno da 
Corporación acorda: 
 
PRIMEIRO.- Expresar o rexeitamento do Pleno de Teo á proposta do Goberno do 
Estado, relativa á supresión dos Xulgados de Paz e á asunción por parte dos 
Rexistros da Propiedade e ás Notarías das funcións dos Rexistros Civís, instando 
ao Goberno do Estado á inmediata retirada deste anteproxecto de lei. 
 
SEGUNDO.- Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno Central o 
mantemento dos Xulgados de Paz, e o mantemento do servizo de Rexistro Civil 
nos xulgados de todos os concellos para garantir os dereitos da cidadanía a un 
servizo universal, público e gratuíto.  
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TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo ao Presidente da Xunta de Galicia, 
ao  Goberno Central e ao Ministro de Xustiza. 
 
11.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogo/s e pregunta/s: 

1.- Refírese a Sra. Lemus ás queixas dos pais e nais do colexio de Calo sobre a 

limpeza. Aclara que máis que preguntar quere comentalo, engadindo que se queixan 

sobre todo do incumprimento do prego de prescricpcións técnicas. 

 

A Sra. Garea explica que ultimamente falou un par de veces coa empresa para 

transmitirlle esas queixas, engadindo que se persite a situación haberá que tomar 

medidas máis drásticas. 

 

Sendo as vinte e dúas horas sae do Salón de Plenos, o concelleiro do BNG, D. Manuel 

Anxo Fernández Baz. 

 

2.- Pregunta a Sra. Lemus pola reducción do transporte metropolitano, polo que se 

refire á liña da estrandense entre os Verxeles e Santiago. Di que chamou é que era a 

partir do 1 de xullo. 

  

O Sr. Rey explica que recibiu onte un correo dunha veciña desa zona denunciando ese 

tema e falou con ela, pero non lle soubo explicar ben e que está pendente dunha 

conversa con Miguel Donado, que é o que fai a liña para que de primeira man lle 

comente o que  hai realmente. 

 

A Sra. Lemus explica que ela chamou e que lle dixeron que de luns a venres laborales 

daban servizo as 7,30 e as 10,30 e tamén as 19,15 e que esos se suprimen, polo que 

quedaría o servizo dende os Verxeles ata a Rosa a partir das 12,30 da mañan. E que 

dende A Rosa aos Verxeles suprimen os das 8 e 10 da mañá e 18:45, polo que 

quedarían 3 servizos de seis pola mañá e a partir das 12,30 de maña, e desde a Rosa 
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a partir das 12, e un as 8. Salienta que non sabe ata que punto se incumpre co 

convenio, polo que habería que miralo. 

 

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

BNG, D. Manuel Anxo Fernández Baz. 

 

O Sr. Rey explica que lamentablemente non supón un incumprimento de convenio, 

porque non establece liñas determinadas, engadindo que está pendente dunha reunión 

co Director Xeral de Movilidade, por outros temas, e lle trasladrá isto, polo que está ben 

ter esta información. Remata o Sr. Rey sinalando que en todo caso pola experiencia 

que  hai no tema a Xunta dirá que non teñen capacidade para obrigarlles a reanudar o 

servizo. 

 

ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG. 
Os concelleiros do BNG formulan os seguintes rogo/s e pregunta/s: 

 
1.- O Sr. Fernández expón que presentou dous rogos por escrito. Salienta que por 

medio do primeiro deles, de 15 de maio (rex. entrada nº 4415, de 29/05/2013), roga 

que desde o goberno municipal sexan adoptadas as medidas oportunas para garantir a 

seguridade dos peóns, usuarios/as e comerciantes no mercadillo de Cacheiras que se 

celebra os sábados. 

 

O Sr. alcalde sinala que recollen o rogo e que falarán con protección civil e coa policía 

local para intentar buscar fórmulas ao respecto. 

 

2.- Sinala o Sr. Fernández que presentou outro rogo por escrito de 15/05/2013 (rex. 

entrada nº 4414, de 29/05/2013) e sinala que o concello de Teo ven adoptando 

compromisos para seguir avanzando na remoción dos obsctáculos nos edificios e 

espazos públicos que limitan a mobilidade das persoas que teñen algunha dificultade. 

Salienta que para seguir reforzando a vixencia deste compromiso, o Bloque 

Nacionalista Galego demanda que se reserve e se sinalize algunha praza de 

estacionamento para persoas con discapacidade no entorno próximo aos centros de 
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saúde dos Tilos e Pontevea, ao que acoden cada día usuarios e usuarias con 

mobilidade reducida. 

 

O Sr. alcalde sinala que se estudará o rogo, e igual que se está facendo un esforzo de 

sinalización se mirará de cumplir co rogo formulado. 

 

3.- A Sra. Diéguez di que quere facer un rogo en relación coa estrada ou pista que 

pasa por Cepeda. Explica que existe moito tráfico porque se vai a coller a autovía. Di 

que o outro día lle comentou un veciño, que fora concelleiro, que vive xusto en Cepeda, 

que hai un lugar que é moi estreito, hai unha curva, e unha visibilidade reducida. 

Salienta que xa existiu algún incidente nalgún momento porque non collen dous 

coches. Di a Sra. Diéguez que o veciño lle pide algún tipo de sinalización de 

preferencia ou un espello, para ver a forma de mellorar alí a seguridade viaria. 

 

O Sr. Francos di que toma nota. 

 

4.- O Sr. Fernández pregunta como quedou o concurso de taxis. 

O Sr. alcalde di que hai tres peticións e que aínda hoxe se mandou a convocatoria aos 

concelleiros que están na mesa, xunto coa convocatoria do proceso das escolas 

infantís. 

  

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

1.- A concelleira do PP, Sra. Souto, di que aínda que non se lle ten que respostar 

agora, roga que por exemplo no próximo Pleno que lles explique como está a moción 

que se aprobaou fai dous anos relativa a seguridade vial en Vilar de Calo, o muiño que 

se pedira, etc. 

 

2.- A Sra. Souto di que se vai a referir a dúas pistas, que quizais con un bacheados se 

podería ir tirando. Explica que unha vai dende Augas Mansas, collendo á esquerda, ao 

Sisto. 
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O Sr. Francos di que se bacheou esta semana. 

 

A Sra. Souto di que a outra pista está en Cabovila, a pista que da acceso a todas as 

casas de atrás.  

 

O Sr. Francos explica que se vai a facer un bacheo xeralizado. 

 

Di a Sra. Souto que habería que mirar tamén a principal que vai por Vilar de Calo. 

 

3.- O Sr. Guerra pregunta onde están as máquinas de desbrozar, porque lles invade a 

maleza. 

 

O Sr. Francos respóstalle que hai un calendario feito. 

 

O Sr. alcalde di que o calendario está na web. 

 

4.- O Sr. Amboage pregunta como está o tema da ruina da casa aquela de Pontevea 

 

O Sr. Sisto sinala que hai unha alegación, pedindo unha demolición parcial, que foi 

informada desfavorablemente polos servizos técnicos. 

 

5.-  O Sr. Pallas sinala, dirixíndose ao Sr. Francos, que baixando por Lucí, e collendo 

despois para Pite e despois cara a Olveira, hai que poñer un espello. 

 

6.- A Sra. Leborán refírese ao Centro da saúde de Cacheiras e di que o mostrador que 

existe é tan alto que a xente da a volta pola porta, xa que ao señor non se lle ve. 

 

O Sr. alcalde di que se mirará, engadindo que nunca se fixara nese tema. 

 

7.- O Sr. Vázquez Pallas di que onde está a Igrexa de Luou existe unha Carballeira e 

que lembra que no PXOM quedou protexido. Di que lle gostaría saber como quedou 
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iso, porque hai carballos de 80 ou 90 anos, engadindo que lle comentaron que estaba 

prevista unha limpeza e unha urbanización. 

 

O Sr. Sisto aclara que no Plan Xeral quedou como núcleo, polo que está vendidos. 

Explica que o problema é que, ao estar como núcleo tradicional, en calquera actuación 

se enfrentarían a unha indemnización enorme. Di o Sr. Sisto que existe presentado o 

proxecto de dúas casas alí. 

 

8.- O Sr. Vázquez Pallas pregúntalle ao Sr. alcalde como está o tema do inventario 

municipal. 

 

O Sr. alcalde explica que hai solicitados uns orzamentos de finais do ano pasado, 

existinto vontade de contratalo, sendo que o probleme é que os prezos son moi 

diversos, oscilando entre 25.000 € e 60.000 €, entre inventarios básicos e inventarios 

xa con garantías. Opina que o ideal e que, xa que se fai, facelo con toda a 

lexitimización, pero o problema nese caso é que e dispara o prezo, polo que se está 

intentando conciliar o tema. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas 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  6/2013 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 27 XUÑO DE 2013 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e sete de xuño de dous mil trece, 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. 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 Nélida Rey Tato  
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Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora: 
D.ª Mónica I. Lado Varela 
 
ORDE DO DÍA: 
1.- APROBACIÓN DA ACTAS DAS SESIÓNS DE 25.03.13, 25.04.13 E 30.05.13. 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  446/13 Á 528/13). 

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
REGULADORA DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF). 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE  MODIFICACIÓN DO 
REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) DO CONCELLO DE 
TEO. 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DAS PISCINAS DE 
TITULARIDADE MUNICIPAL. 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE EXPEDIENTE DE PRAZAS DE 
AUTOTAXI. REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN. 

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO (PSdeG-PSOE) SOBRE MELLORA DA 
TRANSPARENCIA NO CONCELLO DE TEO. 

8.- MOCIÓNS. 

9.- 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, e disculpa a 

ausencia da concelleira do PP, D.ª Nélida Rey Tato, pasandose a continuación a tratar 

os asuntos incluídos na orde do día que figura na convocatoria, que son os seguintes: 
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1.- APROBACIÓN DA ACTAS DAS SESIÓNS DE 25.03.13, 25.04.13 E 30.05.13. 

Acta da sesión ordinaria do día 25 de marzo de 2013. 

O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 25/03/13. 

 

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

 

Acta da sesión ordinaria do día 25 de abril de 2013. 

O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 25/04/13. 

 

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

 

Acta da sesión ordinaria do día 30 de maio de 2013. 

O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 30/05/13, sen que se 

formule ningunha. 

 

Co permiso do Sr. alcalde, interveño eu, secretaria, para advertir que hai que facer 

unha corrección no punto 10 da orde do día, ao especificarse so parcialmente os/as 

concelleiros/as que votaron a favor da moción, polo que, na páxina 36, o texto quedaría 

redactado conforme se recolle a continuación. 

 

“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) e seis abstencións (6 
PP), acorda:” 
 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade dos presentes, a acta do 30/05/2013, coa corrección advertida. 
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2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  446/13 Á 528/13). 

Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 25 de maio ata o 20 de 

xuño de 2013, que comprenden os números 446 ao 528, 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.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
REGULADORA DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF). 

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 da conta da proposta da alcaldía de 13/06/2013, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e 

asuntos económicos de 20/06/2013. 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 

ASUNTO: Modificación da Ordenanza reguladora do prezo público do servizo de axuda 

no fogar (SAF) do Concello de Teo 

Considerando que con data 29/07/2009 aprobouse inicialmente a Ordenanza 

reguladora do prezo público do servizo de axuda no fogar (SAF) do Concello de Teo, 

publicándose o texto íntegro do mesmo no BOP nº103, de 23/12/2009. 

Considerando as modificacións introducidas polo Decreto 99/2012, do 16 de marzo, 

polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, no referido 

á participación das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar, e tendo en conta a 

obrigatoriedade establecida en dita norma respecto da adaptación da normativa 

municipal ao citado decreto. 

 

En virtude do exposto, e de acordo co establecido no artigo 49 da Lei 7/1985, 

reguladora das bases do réxime local, propoño ao Pleno da corporación a adopción do 

seguinte ACORDO: 



 

 - 5 -

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora do prezo 

público do servizo de axuda no fogar (SAF) do Concello de Teo, nos termos que se 

recollen a continuación, quedando redactado a mesma conforme ao texto modificado 

que se incorpora como anexo á presente. 

 

1.- O Artigo 4. Contía pasa a ter a seguinte redacción: 

“Artigo 4. Contía 
1. Determinación da capacidade económica das persoas usuarias do SAF a través do 

Sistema Galego de Atención á  Dependencia (acceso directo)  
a) A capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito 

recoñecido de atención, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase en 
atención á súa renda e, se é o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, 
ademáis, a renda e patrimonio do/da cónxuxe e a existencia de persoas 
convivintes, económicamente dependentes. Para o cálculo da citada capacidade 
económica, observaranse os criterios e regras dispostos na normativa 
autonómica e estatal vinculante en materia de dependencia e relativa á 
determinación da capacidade económica do beneficiario e sobre os criterios de 
participación deste nas prestacións do dito sistema.  

b) O resultado do cálculo da capacidade económica, correspondente ás persoas 
dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda 
no fogar, constará na resolución do plan individualizado de atención que se 
desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do 
Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o 
recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do 
sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a 
elaboración do programa individual de atención e a organización e 
funcionamento dos órganos técnicos competentes.  

2. Determinación da capacidade económica das persoas usuarias do SAF prestación 
básica dos servizos sociais (acceso libre) 

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia 
distintas ás referidas no punto anterior, o cómputo da capacidade económica farase 
de acordo cos seguintes criterios:  

a) Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de 
convivencia. Para estes efectos considérase renda a suma de calquera das 
modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de 
novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas.  

b) Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na 
unidade de convivencia. Para estes efectos, enténdese por patrimonio neto o 
conxunto de bens e dereitos de contido económico de que sexan titulares, 
determinados consonte as regras de valoración recollidas na Lei 19/1991, do 6 
de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das cargas e gravames 
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de natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas 
persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cómputo do patrimonio 
neto deberán terse en conta as exencións que prevé a Lei 19/1991, do 6 de 
xuño, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros 
bens e dereitos.  

c) A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, 
modificadas á alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e 
dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no 
fogar. 

3. Participación no financiamento do servizo das persoas usuarias do SAF a través do 
Sistema Galego de Atención á  Dependencia (acceso directo) 
a) No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda 

no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atención 
recoñecido, sexa igual ou inferior ao indicador público de rendas a efectos 
múltiples (IPREM), quedará exenta da obriga de participar no custo do servizo. 

b) Nos demáis supostos, aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa o 
copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da 
persoa usuaria e en función da intensidade do servizo asignado, ou á que no se 
caso corresponda conforme ao recollido na normativa de referencia en materia 
de dependencia respecto á intensidade dos servizos: 

 GRAO I GRAO II GRAO III 
 Nivel I Nivel II Nivel I Nivel II Nivel I Nivel II 

Capacidade económica (referida 
ao IPREM) 20 h. 30 h. 40 h. 55 h. 70 h. 90 h. 

≤ ao 100% do IPREM 
 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

>do 100% e ≤ do 115% do IPREM 
 4,52% 6,56% 8,59% 11,42% 14,47% 18,09%

 
>do 115% e ≤ do 125% do IPREM 
 5,41% 7,84% 10,28% 13,66% 17,31% 21,64%

>do 125% e ≤ do 150% do IPREM 
 5,55% 8,05% 10,54% 14,01% 17,76% 22,19%

>do 150% e ≤ do 175% do IPREM 
 5,65% 8,19% 10,73% 14,26% 18,07% 22,59%

>do 175% e ≤ do 200% do IPREM 
 5,72% 8,30% 10,87% 14,45% 18,31% 22,89%

>do 200% e ≤ do 215% do IPREM 
 5,81% 8,42% 11,03% 14,66% 18,58% 23,23%

>do 215% e ≤ do 250% do IPREM 
 6,03% 8,75% 11,46% 15,24% 19,31% 24,14%

>do 250% e ≤ do 300% do IPREM 
 6,24% 9,05% 11,86% 15,76% 19,97% 24,97%

>do 300% e ≤ do 350% do IPREM 
 6,42% 9,30% 12,19% 16,20% 20,53% 25,66%

>do 350% e ≤ do 400% do IPREM 
 6,54% 9,48% 12,42% 16,51% 20,93% 26,16%

>do 400% e ≤ do 450% do IPREM 
 6,63% 9,62% 12,60% 16,75% 21,22% 26,53%
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>do 450% e ≤ do 500% do IPREM 
 6,70% 9,72% 12,74% 16,93% 21,45% 26,82%

Superior ó 500% do IPREM 
 6,76% 9,80% 12,84% 17,07% 21,63% 27,04%

 

c) Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu 
dereito de atención co número de horas expresadas no PIA, ou cando por 
tratarse dun suposto de compatibilización do SAF con outro servizo ou 
prestación do catálogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar 
sexan inferiores á cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para 
o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar será minorada 
proporcionalmente á diminución das horas efectivas de servizo.  

d) En ningún caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a 
persoa beneficiaria en concepto de copagamento, poderá exceder o 65% do 
custo do servizo determinado en termos de prezo/hora. 

4. Participación das persoas usuarias do SAF prestación básica dos servizos sociais 
(acceso libre) 
a) Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre concorrencia, para as 

persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non 
as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á 
dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 
39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula unha progresiva participación 
económica no custo do servizo en base ó cálculo da capacidade económica per 
cápita, de acordo co establecido no artigo 16 desta ordenanza. 

Capacidade económica (referida ao IPREM) Participación no custe do servizo 
de SAF básico 

≤ ao 80% do IPREM 0% 

> do 80% e ≤ do 150% do IPREM 10%  

> do 150% e ≤ do 200% do IPREM 20% 

> do 200% ≤ do 250% do IPREM 40% 

> do 250% IPREM 60% 

  
b) Sen prexuizo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais 

do referido copagamento nos casos en que a situación causante da aplicación 
do servizo de axuda no fogar sexa unha problemática de desestructuración 
familiar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estar 
debidamente xustificada no correspondente informe social.  

 
c) En calquera caso, establecerase un límite máximo de participación económica 

das persoas usuarias do 40% da súa capacidade económica.” 
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2.- O contido do Artigo 5. Situación de desestruturación familiar, incorpórase ao 

artigo 4.4.b) tal como xa se recolleu no apartado anterior: 

“ b) Sen prexuizo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais 
do referido copagamento nos casos en que a situación causante da aplicación 
do servizo de axuda no fogar sexa unha problemática de desestructuración 
familiar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estar 
debidamente xustificada no correspondente informe social.” 

3.- O Artigo 5 pasa a ter o seguinte contido: 
“Artigo 5. Afectación dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos 
De conformidade co artigo 56.7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo 
caso, os ingresos que recade o Concello de Teo, en concepto de achega das persos 
usuarias para a participación no custo dos servizos sociais comunitarios, estarán 
afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.” 
 
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 acabo dita publicación e transcorra 

o prazo previsto no art. 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de conformidade cos arts. 49 

e 70.2 da citada lei. 

En Teo, a 13 de xuño de 2013 
O alcalde 

Martiño Noriega Sánchez 
 

ANEXO 
ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO 

FOGAR (SAF) DO CONCELLO DE TEO 
(....)” 

 
O Sr. Iglesias explica que non hai máis remedio que modificar a ordenanza porque a 

iso obriga o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais 

comunitarios e o seu financiamento. Salienta que tratándose do artigo catro da 

ordenanza non existe posibilidade de introducir ningún tipo de matiz, recolléndose 

como está na táboa do Decreto. Polo que se refire á participación das persoas usuarias 

do SAF da prestación básica, o Decreto contén unha táboa con intervalos e en todos os 
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tramos recolleuse o intervalo menor. Remata o Sr. Iglesias reiterando que existe a 

obriga de facer a modificación, porque senón se condicionaría a viabilidade do servizo. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

pregunta se ven imposto pola Xunta. 

 

O Sr. Iglesias resposta que si. 

 

O Sr. Parajó sinala que en principio non ten nada que dicir. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen entende que se trata de 

cousas da Xunta e dos seus intentos de modificar a financiación dos servizos públicos 

e onde ao concello non lle queda outra. Anuncia que, por unha cuestión de principios, 

se vai a abster e agradece que na parte de acceso libre se recolla a porcentaxe menor. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que hai que lembrar que en abril de 

2012 se aprobou no Pleno unha moción do BNG relativa ao Decreto 99/2012, en 

relación co servizo de axuda no fogar, na que se pedía a derrogación do citado Decreto 

e se denunciaba a política do PP de arraxe dos servizos sociais. Salienta que se 

denunciaba a política de destrucción da autonomía local, que pon aos veciños/as de 

Teo nunha situación delicada. Explica o Sr. Fernández que agora se trata dunha nova 

estocada, engadindo que a política do PP se resume na destrucción. Sinala o Sr. 

Fernández que o BNG ante esta nova imposición dunha política social regresiva non 

vai a participar na votación desta proposta da alcaldía porque non quere ser cómplice 

da destrucción da autonomía local. Opina que de nada serve que cada un se presente 

ás eleccións cun programa electoral, se despois as cousas veñen impostas, xa que iso 

implica un fraude á cidadanía. Remata o Sr. Fernández sinalando que fronte os que 

queren destruir os do BNG son dos que queren construir, e non queren ningún paso 

máis atrás. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo, D. José Patiño Amboage, quen manifesta que dende o seu grupo non teñen 

nada que dicir. 
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Neste momento os concelleiros do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz e D.ª Carmen 

Diéguez González, abandonan o lugar que ocupan no Salón de Plenos e se sentan no 

lugar destinado ao público asistente. 

 

O Sr. Iglesias sinala que os membros do equipo de goberno non están de acordo co  

Decreto 99/2012, existindo xa intervencións sobre ese tema o ano pasado, ao entender 

que invade as competencias municipais, porén, ao vir imposto, é o que hai. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

pregunta se as prazas que quedaron vacantes por falecementos se están cubrindo ou 

non, engadindo que houbo momentos en que non se cubrían. 

 

O Sr. Iglesias explica que as prazas de dependencia se asignan por un programa de 

asignación de recursos que xestiona a Xunta de Galicia. Explica que en Teo hai 1.180 

horas como máximo para prestar, e cando existe unha baixa a dependencia ten que 

asignar un cupo de horas a outro usuario. O normal é que durante un mes ou mes e 

medio estéan vacantes, porque se a alguén lle ofertan o servizo e non o quere, ten un 

prazo para rexeitalo, despois hai un prazo para alegacións e despois hai q voltar a 

asignalo, e pasa un mes ou mes e medio. Explica o Sr. Iglesias que non se deixan de 

cubrir as prazas, pero que o que ocorre é que o sistema é moi garantista, pero é lento. 

Tratándose das prazas de SAF libre explica o Sr. Iglesia que neste momento hai 1.180 

horas, pero por exemplo en febreiro, marzo e abril houbo 1.188, 1.182 e 1.186, 

respectivamente, e agora en xuño 1.116. Sinala o Sr. Iglesias que depende do mes, 

porque hai xente que entra e sae do sistema con bastante rapidez. Explica que a media 

é de 1.180 horas, pero que, de acordo co exposto, non é máis que unha media. En 

canto ao SAF libre está ao redor de 440 horas, estando este mes e o pasado en 460, 

pero hai outros en que se está en 420, non existindo estabilidade porque hai que cubrir 

urxencias cando as hai. 

 

O Sr. Parajó pregunta se os prezos van a a subir moito. 

 

O Sr. Iglesias explica que os do SAF libre non, pero os do SAF de dependencia, sí, 

ademais dun xeito alarmante, podendo incluso chegar a duplicarse, e incluso máis, 
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pasándose por exemplo, en base a unha estimación que se fixo sobre o ano pasado, 

de  a 146 € a 241€, e de 81€ a 248 €. 

 

Pregunta o Sr. Parajó a que se debe iso. 

 

O Sr. Iglesias explica que se cambia a forma de cómputo, non facéndose sobre o prezo 

das horas, senón sobre os ingresos totais das persoas, e entón sube. 

 

A  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, o portavoz do PP, Sr. Guerra, e o portavoz 

do BNG, Sr. Fernández, non fan uso do seu turno de intervención. 

 

Co permiso da presidencia, interveño eu, secretaria da Corporación, co obxecto de 

informar que tratándose do sentido do voto, o dos concelleiros do BNG será recollido 

na acta como unha abstención, porque así o recolle a normativa aplicable. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
trece votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP e 1 grupo mixto-IN-
TEO) e tres abstencións (2 BNG e 1 grupo mixto-PSdeG-PSOE), acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora do prezo 
público do servizo de axuda no fogar (SAF) do Concello de Teo, nos termos que 
se recollen a continuación, quedando redactado a mesma conforme ao texto 
modificado que se incorpora como anexo á presente. 
 
1.- O Artigo 4. Contía pasa a ter a seguinte redacción: 

“Artigo 4. Contía 
1. Determinación da capacidade económica das persoas usuarias do SAF a través do 

Sistema Galego de Atención á  Dependencia (acceso directo)  
a) A capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito 

recoñecido de atención, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase en 
atención á súa renda e, se é o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, 
ademáis, a renda e patrimonio do/da cónxuxe e a existencia de persoas 
convivintes, económicamente dependentes. Para o cálculo da citada capacidade 
económica, observaranse os criterios e regras dispostos na normativa 
autonómica e estatal vinculante en materia de dependencia e relativa á 
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determinación da capacidade económica do beneficiario e sobre os criterios de 
participación deste nas prestacións do dito sistema.  

b) O resultado do cálculo da capacidade económica, correspondente ás persoas 
dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda 
no fogar, constará na resolución do plan individualizado de atención que se 
desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do 
Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o 
recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do 
sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a 
elaboración do programa individual de atención e a organización e 
funcionamento dos órganos técnicos competentes.  

2. Determinación da capacidade económica das persoas usuarias do SAF prestación 
básica dos servizos sociais (acceso libre) 

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia 
distintas ás referidas no punto anterior, o cómputo da capacidade económica farase 
de acordo cos seguintes criterios:  

a) Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de 
convivencia. Para estes efectos considérase renda a suma de calquera das 
modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de 
novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas.  

b) Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na 
unidade de convivencia. Para estes efectos, enténdese por patrimonio neto o 
conxunto de bens e dereitos de contido económico de que sexan titulares, 
determinados consonte as regras de valoración recollidas na Lei 19/1991, do 6 
de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das cargas e gravames 
de natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas 
persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cómputo do patrimonio 
neto deberán terse en conta as exencións que prevé a Lei 19/1991, do 6 de 
xuño, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros 
bens e dereitos.  

c) A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, 
modificadas á alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e 
dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no 
fogar. 

3. Participación no financiamento do servizo das persoas usuarias do SAF a través do 
Sistema Galego de Atención á  Dependencia (acceso directo) 
a) No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda 

no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atención 
recoñecido, sexa igual ou inferior ao indicador público de rendas a efectos 
múltiples (IPREM), quedará exenta da obriga de participar no custo do servizo. 
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b) Nos demáis supostos, aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa o 
copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da 
persoa usuaria e en función da intensidade do servizo asignado, ou á que no se 
caso corresponda conforme ao recollido na normativa de referencia en materia 
de dependencia respecto á intensidade dos servizos: 

 GRAO I GRAO II GRAO III 
 Nivel I Nivel II Nivel I Nivel II Nivel I Nivel II 

Capacidade económica (referida 
ao IPREM) 20 h. 30 h. 40 h. 55 h. 70 h. 90 h. 

≤ ao 100% do IPREM 
 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

>do 100% e ≤ do 115% do IPREM 
 4,52% 6,56% 8,59% 11,42% 14,47% 18,09%

 
>do 115% e ≤ do 125% do IPREM 
 5,41% 7,84% 10,28% 13,66% 17,31% 21,64%

>do 125% e ≤ do 150% do IPREM 
 5,55% 8,05% 10,54% 14,01% 17,76% 22,19%

>do 150% e ≤ do 175% do IPREM 
 5,65% 8,19% 10,73% 14,26% 18,07% 22,59%

>do 175% e ≤ do 200% do IPREM 
 5,72% 8,30% 10,87% 14,45% 18,31% 22,89%

>do 200% e ≤ do 215% do IPREM 
 5,81% 8,42% 11,03% 14,66% 18,58% 23,23%

>do 215% e ≤ do 250% do IPREM 
 6,03% 8,75% 11,46% 15,24% 19,31% 24,14%

>do 250% e ≤ do 300% do IPREM 
 6,24% 9,05% 11,86% 15,76% 19,97% 24,97%

>do 300% e ≤ do 350% do IPREM 
 6,42% 9,30% 12,19% 16,20% 20,53% 25,66%

>do 350% e ≤ do 400% do IPREM 
 6,54% 9,48% 12,42% 16,51% 20,93% 26,16%

>do 400% e ≤ do 450% do IPREM 
 6,63% 9,62% 12,60% 16,75% 21,22% 26,53%

>do 450% e ≤ do 500% do IPREM 
 6,70% 9,72% 12,74% 16,93% 21,45% 26,82%

Superior ó 500% do IPREM 
 6,76% 9,80% 12,84% 17,07% 21,63% 27,04%

 

c) Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu 
dereito de atención co número de horas expresadas no PIA, ou cando por 
tratarse dun suposto de compatibilización do SAF con outro servizo ou 
prestación do catálogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar 
sexan inferiores á cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para 
o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar será minorada 
proporcionalmente á diminución das horas efectivas de servizo.  

d) En ningún caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a 
persoa beneficiaria en concepto de copagamento, poderá exceder o 65% do 
custo do servizo determinado en termos de prezo/hora. 
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4. Participación das persoas usuarias do SAF prestación básica dos servizos sociais 
(acceso libre) 
a) Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre concorrencia, para as 

persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non 
as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á 
dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 
39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula unha progresiva participación 
económica no custo do servizo en base ó cálculo da capacidade económica per 
cápita, de acordo co establecido no artigo 16 desta ordenanza. 

Capacidade económica (referida ao IPREM) Participación no custe do servizo 
de SAF básico 

≤ ao 80% do IPREM 0% 

> do 80% e ≤ do 150% do IPREM 10%  

> do 150% e ≤ do 200% do IPREM 20% 

> do 200% ≤ do 250% do IPREM 40% 

> do 250% IPREM 60% 

  
b) Sen prexuizo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais 

do referido copagamento nos casos en que a situación causante da aplicación 
do servizo de axuda no fogar sexa unha problemática de desestructuración 
familiar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estar 
debidamente xustificada no correspondente informe social.  

 
c) En calquera caso, establecerase un límite máximo de participación económica 

das persoas usuarias do 40% da súa capacidade económica.” 
 

2.- O contido do Artigo 5. Situación de desestruturación familiar, incorpórase ao 

artigo 4.4.b) tal como xa se recolleu no apartado anterior: 

“ b) Sen prexuizo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais 
do referido copagamento nos casos en que a situación causante da aplicación 
do servizo de axuda no fogar sexa unha problemática de desestructuración 
familiar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estar 
debidamente xustificada no correspondente informe social.” 

3.- O Artigo 5 pasa a ter o seguinte contido: 
“Artigo 5. Afectación dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos 
De conformidade co artigo 56.7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo 
caso, os ingresos que recade o Concello de Teo, en concepto de achega das persos 
usuarias para a participación no custo dos servizos sociais comunitarios, estarán 
afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.” 
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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 acabo dita 
publicación e transcorra o prazo previsto no art. 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
de conformidade cos arts. 49 e 70.2 da citada lei. 

 
ANEXO 

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR (SAF) DO CONCELLO DE TEO 

 

Artigo 1. Fundamento 
De conformidade co previsto nos artigos 41 a  47 e 127 do Real decreto lexislativo 

2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das 

facendas locais, este concello establece o prezo público pola prestación do servizo de 

axuda no fogar (en diante SAF). 

 

Artigo 2. Concepto 
O prezo público regulado nesta ordenanza constitúe unha contraprestación pecuniaria 

que será aboada polas persoas que adquiran a condición de usuarias do SAF do 

concello de Teo de acordo coa ordenanza reguladora do servizo. 

 

Artigo 3. Persoas obrigadas ao pagamento 
Están obrigadas ao pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza quen se 

beneficie da prestación do SAF prestado polo concello de Teo. No caso de que as 

persoas anteriores carezan de capacidade de obrar, a obriga recaerá sobre quen 

ostente a súa representación legal 
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Artigo 4. Contía 
1. Determinación da capacidade económica das persoas usuarias do SAF a través do 

Sistema Galego de Atención á  Dependencia (acceso directo)  

a) A capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito 

recoñecido de atención, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase en 

atención á súa renda e, se é o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, 

ademáis, a renda e patrimonio do/da cónxuxe e a existencia de persoas 

convivintes, económicamente dependentes. Para o cálculo da citada capacidade 

económica, observaranse os criterios e regras dispostos na normativa 

autonómica e estatal vinculante en materia de dependencia e relativa á 

determinación da capacidade económica do beneficiario e sobre os criterios de 

participación deste nas prestacións do dito sistema.  

b) O resultado do cálculo da capacidade económica, correspondente ás persoas 

dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda 

no fogar, constará na resolución do plan individualizado de atención que se 

desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do 

Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o 

recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do 

sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a 

elaboración do programa individual de atención e a organización e 

funcionamento dos órganos técnicos competentes.  

2. Determinación da capacidade económica das persoas usuarias do SAF prestación 

básica dos servizos sociais (acceso libre) 

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia 

distintas ás referidas no punto anterior, o cómputo da capacidade económica farase 

de acordo cos seguintes criterios:  
a) Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de 

convivencia. Para estes efectos considérase renda a suma de calquera das 

modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de 

novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas.  

b) Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na 

unidade de convivencia. Para estes efectos, enténdese por patrimonio neto o 
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conxunto de bens e dereitos de contido económico de que sexan titulares, 

determinados consonte as regras de valoración recollidas na Lei 19/1991, do 6 

de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das cargas e gravames 

de natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas 

persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cómputo do patrimonio 

neto deberán terse en conta as exencións que prevé a Lei 19/1991, do 6 de 

xuño, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros 

bens e dereitos.  

c) A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, 

modificadas á alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e 

dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no 

fogar. 

3. Participación no financiamento do servizo das persoas usuarias do SAF a través do 

Sistema Galego de Atención á  Dependencia (acceso directo) 

a) No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda 

no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atención 

recoñecido, sexa igual ou inferior ao indicador público de rendas a efectos 

múltiples (IPREM), quedará exenta da obriga de participar no custo do servizo. 

b) Nos demáis supostos, aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa o 

copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da 

persoa usuaria e en función da intensidade do servizo asignado, ou á que no se 

caso corresponda conforme ao recollido na normativa de referencia en materia 

de dependencia respecto á intensidade dos servizos: 

 GRAO I GRAO II GRAO III 
 Nivel I Nivel II Nivel I Nivel II Nivel I Nivel II 

Capacidade económica (referida 
ao IPREM) 20 h. 30 h. 40 h. 55 h. 70 h. 90 h. 

≤ ó 100% do IPREM 
 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

>do 100% e ≤ do 115% do IPREM 
 4,52% 6,56% 8,59% 11,42% 14,47% 18,09%

 
>do 115% e ≤ do 125% do IPREM 
 5,41% 7,84% 10,28% 13,66% 17,31% 21,64%

>do 125% e ≤ do 150% do IPREM 
 5,55% 8,05% 10,54% 14,01% 17,76% 22,19%

>do 150% e ≤ do 175% do IPREM 
 5,65% 8,19% 10,73% 14,26% 18,07% 22,59%
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>do 175% e ≤ do 200% do IPREM 
 5,72% 8,30% 10,87% 14,45% 18,31% 22,89%

>do 200% e ≤ do 215% do IPREM 
 5,81% 8,42% 11,03% 14,66% 18,58% 23,23%

>do 215% e ≤ do 250% do IPREM 
 6,03% 8,75% 11,46% 15,24% 19,31% 24,14%

>do 250% e ≤ do 300% do IPREM 
 6,24% 9,05% 11,86% 15,76% 19,97% 24,97%

>do 300% e ≤ do 350% do IPREM 
 6,42% 9,30% 12,19% 16,20% 20,53% 25,66%

>do 350% e ≤ do 400% do IPREM 
 6,54% 9,48% 12,42% 16,51% 20,93% 26,16%

>do 400% e ≤ do 450% do IPREM 
 6,63% 9,62% 12,60% 16,75% 21,22% 26,53%

>do 450% e ≤ do 500% do IPREM 
 6,70% 9,72% 12,74% 16,93% 21,45% 26,82%

Superior ó 500% do IPREM 
 6,76% 9,80% 12,84% 17,07% 21,63% 27,04%

 

c) Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu 

dereito de atención co número de horas expresadas no PIA, ou cando por 

tratarse dun suposto de compatibilización do SAF con outro servizo ou 

prestación do catálogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar 

sexan inferiores á cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para 

o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar será minorada 

proporcionalmente á diminución das horas efectivas de servizo.  

d) En ningún caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a 

persoa beneficiaria en concepto de copagamento, poderá exceder o 65% do 

custo do servizo determinado en termos de prezo/hora. 

4. Participación das persoas usuarias do SAF prestación básica dos servizos sociais 

(acceso libre) 

a) Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre concorrencia, para as 

persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non 

as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á 

dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 

39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula unha progresiva participación 

económica no custo do servizo en base ó cálculo da capacidade económica per 

cápita, de acordo co establecido no artigo 16 desta ordenanza. 

b)  
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Capacidade económica (referida ao IPREM) Participación no custe do servizo 
de SAF básico 

≤ do 80% do IPREM 0% 

> do 80% e ≤ do 150% do IPREM 10%  

> do 150% e ≤ do 200% do IPREM 20% 

> do 200% ≤ do 250% do IPREM 40% 

> do 250% IPREM 60% 

  

c) Sen prexuizo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais 

do referido copagamento nos casos en que a situación causante da aplicación 

do servizo de axuda no fogar sexa unha problemática de desestructuración 

familiar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estar 

debidamente xustificada no correspondente informe social.  

d) En calquera caso, establecerase un límite máximo de participación económica 

das persoas usuarias do 40% da súa capacidade económica. 

 

Artigo 5. Afectación dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos 
De conformidade co artigo 56.7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo 

caso, os ingresos que recade o Concello de Teo, en concepto de achega das persos 

usuarias para a participación no custo dos servizos sociais comunitarios, estarán 

afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban. 

 

Artigo 6. Obriga de pagamento 
A obriga de pago nacerá o primeiro día de cada mes natural, agás nos supostos de 

altas no servizo, que xurdirá o día en que se asine o acordo do servizo previsto no art. 

7.4 da Ordenanza reguladora do servizo. Os prezos recollidos nestas tarifas non se 

prorratearán por períodos inferiores ao mes, agás nos supostos en que o servizo non 

se preste por causas non imputables ao usuario ou os supostos de suspensión 

temporal do servizo previstos na Ordenanza reguladora do servizo, en cuxo caso 

prorratearanse en función dos días naturais en que non se tivese prestado o servizo. 

 

Artigo 7. Normas de xestión 
O prazo de pagamento do prezo público deberá aboarse nos sete primeiros días 

naturais do mes seguinte ó de atención. 
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Artigo 8. Procedemento de prema 
As débedas por impago dos prezos contemplados nesta Ordenanza esixiránse polo 

procedemento de prema de acordo co disposto nos artigos 10.1 e 46.3 do Real Decreto 

Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 

reguladora das facendas locais. 

 

Artigo 9. Delegacións 
De acordo co disposto no artigo 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, o 

establecemento de novos prezos ou tarifas, así como a modificación dos existentes 

delégase na Xunta de Goberno Local do Concello. 

 

Disposición derogatoria 
Queda derogada a Ordenanza reguladora do prezo público do servizo de axuda no 

fogar (SAF) publicada no Boletín Oficial da Provincia de 23 de decembro de 2009. 

 

Disposición final 
A presente Ordenanza entrará en vigor a partir do seguinte da súa publicación no 

Boletín 

Oficial da Provincia” 

 

Sendo as vinte horas e quince minutos os concelleiros do BNG, D. Manuel Anxo 

Fernández Baz e D.ª Carmen Diéguez González, voltan a ocupar o seu lugar no Salón 

de Plenos da Corporación.  

 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE  MODIFICACIÓN DO 
REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) DO CONCELLO DE 
TEO. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de servizos de benestar social e igualdade 

e participación veciñal, D. Xosé Ignacio Iglesias Villar. 
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O Sr. Iglesias da conta da proposta da alcaldía de 17/06/2013, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social 

e igualdade de 20/06/2013. 

“PROPOSTA DE ALCALDÍA 
 

ASUNTO: Modificación do Regulamento do servizo de axuda no fogar (SAF) do 

Concello de Teo 

Considerando que con data 29/07/2009 aprobouse inicialmente o Regulamento do 

servizo de axuda no fogar (SAF) do Concello de Teo, publicándose o texto íntegro do 

mesmo no BOP nº103, de 23/12/2009. 

Considerando as modificacións introducidas polo Decreto 99/2012, do 16 de marzo, 

polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, no referido 

á participación das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar, e tendo en conta a 

obrigatoriedade establecida en dita norma respecto da adaptación da normativa 

municipal ao citado decreto. 

En virtude do exposto, e de acordo co establecido no artigo 49 da Lei 7/85, de 2 de 

amio, reguladora das bases do réxime local, propoño ao Pleno da corporación a 

adopción do seguinte ACORDO: 

 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento do servizo de axuda no 

fogar (SAF) do Concello de Teo, eliminando o artigo 16 do mesmo, referido á 

“Determinación da capacidade económica das persoas usuarias do servizo”, quedando 

este artigo sen contido e quedando redactado o Regulamento conforme ao texto 

modificado que se incorpora como anexo á presente. 

Segundo.- Someter o expediente a información pública mediante anuncio no Boletín 

Oficial da Provincia e no taboleiro de Edictos da Corporación durante 30 días. De non 

formularse reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón 

provisional. 

Terceiro.- O acordo definitivo, incluído o inicial elevado automáticamente a tal 

categoría, e o texto íntegro do Regulamento modificado deberá publicarse no Boletín 

Oficial da Provincia, sen que entre en vigor ata que se leve a acabo dita publicación e 

transcorra o prazo previsto no art. 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de conformidade 

cos arts. 49 e 70.2 da citada lei. 
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En Teo, a 17 de xuño de 2013 
O alcalde 

 
Martiño Noriega Sánchez 

 
ANEXO 

REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) DO CONCELLO DE 
TEO 

LIMIAR 
(...) 

O Sr. Iglesias explica que, tratándose do Regulamento, é preciso suprimir o artigo 

artigo 16 do mesmo, referido á “Determinación da capacidade económica das persoas 

usuarias do servizo”, porque ao aprobar a modificación da ordenanza hai que deixar 

sen contido este artigo. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e a 

portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, renuncian ao seu turno de intervención. 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o seu grupo reitera neste punto o 

mesmo que expuso ao tratar a modificación da ordenanza fiscal do SAF. 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Patiño, quen renuncia ao seu turno de intervención. 

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 
13 votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP e 1 grupo mixto-IN-
TEO) e tres abstencións ( 2 BNG e 1 grupo mixto- PSdeGPSOE), acorda: 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación do Regulamento do servizo de 
axuda no fogar (SAF) do Concello de Teo, eliminando o artigo 16 do mesmo, 
referido á “Determinación da capacidade económica das persoas usuarias do 
servizo”, quedando este artigo sen contido e quedando redactado o Regulamento 
conforme ao texto modificado que se incorpora como anexo á presente. 
 
Segundo.- Someter o expediente a información pública mediante anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de Edictos da Corporación durante 30 
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días. De non formularse reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o 
acordo ata entón provisional. 
 
Terceiro.- O acordo definitivo, incluído o inicial elevado automáticamente a tal 
categoría, e o texto íntegro do Regulamento modificado deberá publicarse no 
Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en vigor ata que se leve a acabo dita 
publicación e transcorra o prazo previsto no art. 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
de conformidade cos arts. 49 e 70.2 da citada lei. 
 

ANEXO 
REGULAMENTO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) DO CONCELLO DE 

TEO 
 

LIMIAR 
Unha vez aprobada a Lei 39/2006, do 14 de decembro de promoción da autonomía 

persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, así como a normativa 

estatal e galega que a desenvolve, foi aprobada a Orde de 22 de xaneiro de 2009 pola 

que se regula o servizo de axuda no fogar coa finalidade de formular un novo marco 

regulador de carácter básico dos contidos, formas de prestación e aspectos 

procedementais e organizativos do servizo, ao ser esta unha das prestacións 

incorporadas ao catálogo de atención a todas aquelas persoas que teñan algunha 

dependencia recoñecida. 

A lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia determina no seu artigo 

11º. f) que a axuda no fogar será unha das funcións dos servizos sociais comunitarios 

básicos, xa que logo está entre as competencias que o artigo 90º. a) da mesma norma 

lle atribúe aos concellos. 

Con este Regulamento trátase de dar cobertura ás novas demandas, fixando os 

criterios que regularán dunha banda a inclusión das persoas procedentes da valoración 

da situación de dependencia, e doutra a participación das persoas usuarias do servizo. 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS 
Artigo 1. Obxecto 
É obxecto deste Regulamento é regular a organización e funcionamento do servizo 

municipal de axuda no fogar (en diante SAF) do concello de Teo prestado dentro do 
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ámbito dos servizos sociais comunitarios, así como fixar o procedemento de 

adxudicación de prazas. 

 
Artigo 2. Definición e obxectivos 
1. O SAF ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu 

domicilio, desde unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións en que 

teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestruturación familiar. 

2. Son obxectivos xerais do SAF: 

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias. 

b) Posibilitar a permanencia das persas no seu contorno de convivencia habitual. 

c) Favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio domicilio. 

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relación familiar e social. 

e) Previr situacións de dependencia ou exclusión social. 

f) Retardar ou evitar a institucionalización. 

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social. 

 

Artigo 3. Contido do servizo 
1. De conformidade coa valoración técnica realizada polas traballadoras sociais dos 

servizos sociais comunitarios do  

concello de Teo, no marco do SAF poderán prestarse os seguintes tipos de atención de 

carácter básico: 

a) Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida 

diaria, tales como: 

- Asistencia para levantarse e deitarse. 

- Apoio no coidado e hixiene persoal, así como para vestirse. 

- Control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para alimentarse. 

- Supervisión, cando proceda, das rutinas de administración de medicamentos 

prescritas por facultativos. 

- Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación espacio-temporal. 

- Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia. 

b) Atencións de carácter persoal na realización doutras actividades da vida diaria, 

tales como: 

- Acompañamento fóra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos. 
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- Apoio na realización de xestións necesarias ou urxentes. 

c) Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda, tales como: 

- Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda. 

- Compra de alimentos e outros produtos de uso común. 

- Preparación de alimentos. 

- Lavado e coidado das prendas de vestir. 

- Coidados básicos da vivenda que supoñan pequenos arranxos ou outras 

tarefas necesarias para o normal funcionamento do domicilio que se sinalen no 

proxecto de intervención. 

Este tipo de atención poderá ser facilitado en parte, se é o caso, por 

programas específicos de lavandaría, ou alimentación a domicilio. 

d) Atencións de carácter psicosocial e educativo: intervencións técnico-

profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades 

persoais, á afectividade, á convivencia e á integración na comunidade, así 

como á mellora da estruturación familiar, tales como: 

- Organización doméstica. 

- Axuda á integración e socialización da persoa/s usuaria/s. 

- Cambios de hábitos de orde e limpeza. 

- Apoio e orientación do orzamento familiar. 

- Apoio e orientación nos cambios da dinámica e estruturación familiar, 

relacionados coas súa normalización. 

- Práctica en habilidades sociais. 

- Facilitar actividades de ocio no propio fogar. 

- Axuda no manexo de medios de comunicación. 

- Fomento das habilidades comunicativas. 

- Outras tarefas que poidan resultar necesaria para o desenvolvemento das 

capacidades persoais, de convivencia e de relación co entorno e que se 

sinalen no proxecto de intervención. 

2. Con carácter complementario, o SAF poderá incorporar, entre outros, os seguintes 

tipos de atencións: 

a) Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos 

saudables. 
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b) Prestación de atención a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, 

teleasistencia e similares. 

c) Adaptación funcionais do fogar. 

d) Servizo de podoloxía. 

e) Servizo de fisioterapia. 

3. Poderán integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas 

atencións e actividades que se desenvolvan fóra do marco do domicilio da persoa 

usuaria, sempre que, de acordo co proxecto de intervención formulado pola 

traballadora social dos servizos sociais comunitarios do concello, incidan de maneira 

significativa na posibilidade de  

permanencia no fogar e na mellora da autonomía e a calidade de vida. 

4. En todo caso as atencións prestadas terán un carácter de reforzo e non substitutivo 

das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno 

inmediato, de maneira que se facilite e promova a súa autonomía. 

5. En ningún caso poderán formar parte das actuacións desenvolvidas polo servizo: 

a) A realización de actividades domésticas que non fosen incluídas no proxecto 

de intervención e no acordo do servizo referidos no artigo 7 deste regulamento. 

b) Actuacións que, polo seu carácter sanitario, deban en todo caso ser realizadas 

por persoal facultativo. 

 

Artigo 4. Persoas destinatarias 
1. O SAF estará aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia empadroadas 

no concello de Teo para as que, de acordo coa valoración técnica das traballadoras 

sociais dos servizos sociais comunitarios, supoña un recurso idóneo de atención. De 

xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e 

persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu 

contorno inmediato, así como fogares con menores en que se observe necesidade 

dunha intervención de carácter socioeducativo. Tamén poderá dar unha resposta 

preventiva e socializadora a diversas situacións de familias en situación ou risco de 

exclusión social. 

2. En todo caso, darase prioridade no acceso ao servizo ás persoas que teñan un 

dereito recoñecido de atención dentro do sistema de autonomía e atención á 

dependencia. 
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3. Mantense un sistema de acceso por libre concorrencia ao SAF para situacións 

diferentes á contemplada no apartado anterior. 

 

CAPÍTULO II: PROCEDEMENTO DE ACCESO 
Artigo 5. Modalidades de acceso 
O acceso producirase por medio dos servizos sociais comunitarios do concello de Teo 

e seguirá como norma xeral o procedemento que se refire no artigos que seguen, 

porén articúlase un procedemento urxente para casos debidamente xustificados. Para 

ambos casos formúlanse dúas modalidades de acceso:  

1. Modalidade de acceso directo. 

Esta modalidade será a empregada por aquelas persoas que, tendo recoñecida a 

situación de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente 

resolución do programa individual de atención (en diante PIA), consonte ao recollido no 

Decreto 176/2007, do 6 de setembro, polo que se regula o procedemento para o 

recoñecemento da situación  

de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema na Comunidade Autónoma de 

Galicia, así como á Orde do 17 de decembro de 2007 pola que se establecen os 

criterios para a elaboración do programa individual de atención, fixación das 

intensidades de protección dos servizos, réxime de incompatibilidades das prestacións 

e xestión das prestacións económicas. Serán requisitos: 

- Estar empadroadas e con residencia efectiva no concello de Teo. 

- Ter resolución do PIA na que se recolla o SAF como recurso indicado. 

- Formular a correspondente solicitude. 

2. Modalidade de acceso libre. 

A través desta modalidade accederán todas aquelas persoas e unidades de 

convivencia que, sen ter recoñecida dependencia segundo a lei 39/2006, a súa 

situación persoal e/ou familiar se encadre dentro dalgunha das seguintes situacións: 

a) Persoas que, presentando certas limitacións na súa autonomía persoal e 

carecendo de apoios suficientes no seu contorno, poidan continuar vivindo no 

seu fogar e/ou favorezan o seu desenvolvemento persoal.  

b) Unidades familiares que teñan ao seu cargo persoas maiores, con 

discapacidade, enfermas crónicas ou terminais e que precisen axuda para 

poder continuar atendéndoas. 
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c) Persoas e unidades familiares que se atopen en situación de desestruturación 

familiar, situación ou risco de exclusión social e/ou sobrecarga persoal e/ou 

familiar. Todas estas circunstancias serán avaliadas e valoradas como tales, 

polas traballadoras sociais dos servizos sociais comunitarios deste concello, e 

constarán no informe social que se incorpora ao expediente. 

Serán requisitos, ademais de atoparse nalgunha das situacións descritas: 

- Estar empadroadas e con residencia efectiva no concello de Teo. 

- Formular a correspondente solicitude. 

 

Artigo 6. Iniciación 
1. O procedemento ordinario iniciarase a solicitude da persoa interesada, ou de oficio 

no caso de que no marco do proxecto de intervención social que se estea levando a 

cabo polo servizos sociais comunitarios se detecte unha situación de especial 

vulnerabilidade que requira da aplicación deste recurso. 

A solicitude farase por escrito nos modelos normalizados recollido neste regulamento á 

que se xuntara a seguinte documentación, segundo a modalidade da que se trate: 

a) Modalidade de acceso directo: 

- Solicitude normalizada segundo o modelo no Anexo I-A. 

- Fotocopia do DNI/NIE da persoa solicitante. 

- Certificado de empadroamento e convivencia.  

- Fotocopia da cartilla de asistencia sanitaria. 

- Xustificante de ingresos económicos da persoa usuaria e de aquelas outras 

que resulten computables segundo o artigo 16. Só naqueles casos en que a 

administración autonómica non deixe suficientemente acreditada esta 

capacidade ou, no seu caso, a contía sirva para determinar unha porcentaxe 

distinta a aboar sobre o custo total do servizo. Os documentos que se 

achegarán son os mesmos que se enumeran no apartado b) deste artigo. 

b) Modalidade de acceso libre: 

- Solicitude normalizada segundo o modelo no Anexo I-B. 

- Fotocopia do DNI/NIE da persoa solicitante. 

- Certificado de empadroamento e convivencia. 

- Fotocopia da cartilla de asistencia sanitaria. 
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- Xustificante de ingresos económicos da persoa usuaria e de aquelas outras 

que resulten computables segundo o artigo 16. 

- Declaración da renda ou certificación negativa de non ter obriga de facela. 

- Certificado de pensións, prestacións de desemprego ou de carácter social. 

- Última nómina. 

- Outros documentos acreditativos da situación económica e laboral que 

poidan resultar necesarios para estimar correctamente as condicións da 

persoa solicitante. 

- Informe de saúde no que consten o estado xeral da persoa así como a 

prescrición de tratamentos. 

2. O procedemento poderá iniciarse de oficio polos servizos sociais comunitarios con 

carácter urxente cando se produzan situacións de estrema necesidade que resulten 

suficientemente xustificadas, mediante resolución motivada da alcaldía, sen prexuízo 

da posterior instrución do correspondente expediente que atenderá ao mencionado no 

apartado  

primeiro deste artigo. 

 

Artigo 7. Instrución e alta no SAF 
1. Unha vez presentada a solicitude no rexistro xeral do concello, as traballadoras 

sociais dos servizos sociais comunitarios procederán á apertura do correspondente 

expediente e á emisión do informe social no que se recollerán aqueles aspectos 

relevantes para a prestación do servizo e incluirá a proposta de resolución. A este 

xuntaráselle a proposta técnica do proxecto de intervención que terá en conta entre 

outros aspectos a demanda horaria da persoa solicitante. 

2. Para a modalidade de acceso libre aplicarase o baremo que se achega no Anexo II 

coa fin de avaliar a solicitude do SAF outorgándolle unha puntuación naqueles casos 

nos que non sexa posible conceder praza de forma inmediata, o resultado servirá para 

adxudicar un posto na listaxe de agarda.  

3. A alcaldía ou órgano competente ditará resolución, e esta seralle notificada á persoa 

interesada. 

4. Recibida a notificación, a persoa titular deberá asinar o acordo do servizo no que se 

recollerán as condicións básicas da prestación, Anexo III. 
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5. O servizo dará comezo nun prazo máximo de 10 días naturais desde que teña lugar 

a sinatura do acordo. 

 

CAPÍTULO III: DA PRESTACIÓN DO SAF 
Artigo 8. Organización do SAF 
O concello de Teo será o titular deste servizo, sendo este por medio do seu 

departamento de servizos sociais o encargado de exercer de forma exclusiva as 

funcións de planificación, programación, dirección técnica, coordinación, execución, 

seguimento, supervisión, control e avaliación do SAF, así como a recepción, avaliación 

e resolución das solicitudes. 

 
Artigo 9. Formas de prestación 
O SAF poderá prestalo directamente esta administración local ou ben externalizalo 

mediante algunha das modalidades de contratación da xestión de servizos públicos, a 

través dunha entidade privada que se atope debidamente autorizada. 

 
Artigo 10. Profesionais que interveñen 
1. Na prestación do servizo intervirán nun primeiro nivel as traballadoras sociais dos 

servizos sociais comunitarios que serán as profesionais que reciban a demanda e 

realicen as seguintes funcións: 

a) Informar e asesorar sobre o servizo. 

b) Estudar as demandas individuais, avaliar a situación e deseñar a proposta de 

atención. 

c) Emitir o informe social preceptivo con proposta específica de atención, 

intensidade e nivel de participación no pagamento. 

d) Estimular as responsabilidades dos familiares como coidadores primarios. 

e) Avaliar e facer o seguimento de cada caso. 

f) Coordinarse coas profesionais que presten o servizo. 

g) Formular as propostas de modificación do servizo. 

h) Xestionar o expediente individual ou familiar. 

i) Realizar as xestións e tarefas necesarias para a consecución doutros servizos 

e prestacións nos casos nos que sexa oportuno. 
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2. Nun segundo nivel intervirán os profesionais encargados da execución do servizo, os 

cales poderán ser persoal do concello ou da empresa adxudicataria do servizo no caso 

de que a prestación do SAF se atope externalizado. Estes profesionais serán: 

a) Unha ou varias traballadoras sociais, en función da ratio fixada na orde de 22 de 

xaneiro de 2009, e que exercerá/n as seguintes funcións: 

- Programación e execución das propostas de intervención deseñadas polas 

traballadoras sociais dos servizos sociais comunitarios. 

- Asignación e supervisión de tarefas ás auxiliares de SAF. 

- Control da execución do servizo e dos profesionais que o desenvolven. 

- Reasignación e reorganización dos servizos no caso de facerse precisa 

substitución dalgunha das auxiliares. 

- Estudo e análise dos resultados. 

- Supervisión e control do seguimento de cada caso dando conta aos 

profesionais dos servizos sociais municipais. 

- Reunións periódicas coas/cos profesionais responsables dos servizos sociais 

comunitarios. 

- Prever situacións de marxinalidade e/ou illamento ou evitar que os problemas 

ou limitacións que presenten os usuarios xeren outros. 

- Reforzar a formación e reciclaxe do persoal que fai o traballo domiciliario. 

- Informar das incidencias na prestación do servizo. 

- Favorecer o apoio social ás persoas usuarias facilitando a labor das persoas 

voluntarios, fomentando o contacto co exterior. 

- Deseñar e supervisar a labor das persoas voluntarias, cando existan. 

- Realizar os informes sociais individuais ou familiares que resulten necesarios 

e, en calquera caso, para o seguimento con unha periodicidade de dous 

meses. Destas supervisións quedará constancia no correspondente 

expediente individual.  

Esta supervisión servirá de base para revisar e axustar, de ser preciso, o 

contido da prestación recollido no proxecto de intervención 

b) As auxiliares de axuda no fogar contarán coas titulacións reguladas nos reales 

decretos 496/2003, do 2 de maio e 1379/2008, de 1 de agosto; e realizarán as 

seguintes funcións: 
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- Prestar as atencións persoais ou domésticas que se inclúan no proxecto de 

intervención. 

- Proporcionar orientación nas actividades da vida cotiá coa fin de favorecer a 

normalización do funcionamento do fogar. 

- Facer ao usuario protagonista do seu proxecto vital, fomentando a súa 

autonomía. 

- Actuar de enlace entre a persoa usuaria e o persoal técnico do servizo. 

c) De forma complementaria, poderá participar persoal voluntario que realizará a 

súa labor baixo supervisión técnica.  

d) No caso de intervencións de carácter socioeducativo derivadas dun diagnóstico 

de desestruturación familiar, incorporarase ao proceso, de acordo coas 

circunstancias do fogar de que se trate, outros profesionais técnicos pertencente 

ao equipo dos servizos socias comunitarios. 

 
Artigo 11. Intensidade do servizo 
1. A intensidade do servizo determinarase, con carácter xeral, en horas mensuais de 

atención, distribuídas en función  

das necesidades da persoa usuaria e da proposta técnica recollida no proxecto de 

intervención. 

2. A intensidade do SAF para as persoas atendidas no marco do sistema de autonomía 

persoal e atención á dependencia estará predeterminada no seu PIA. A súa aplicación 

horaria será flexible e conforme co proxecto de intervención, de maneira que cando 

menos, se garanta a cobertura das necesidades de atención de carácter persoal na 

realización das actividades básicas da vida diaria, relacionadas no artigo 3.1.a), todos 

os días da semana. 

3. Nos restantes casos, a intensidade do servizo virá determinada na prescrición 

efectuada polos servizos sociais comunitarios. 

 
Artigo 12. Horario de atención 
1. Fíxase como horario mínimo de funcionamento o comprendido entre as 8:00 e as 

21:00 horas. 
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2. Excepcionalmente poderán determinarse servizos fóra deste horario sempre coa 

correspondente xustificación e proposta positiva da traballadora social dos servizos 

sociais comunitarios. 

3. Atendendo ao proxecto de intervención e tendo en conta a modalidade a través da 

cal tivo lugar o acceso ao SAF, os días de prestación do servizo serán: 

a) Persoas con PIA de axuda no fogar: todos os días do ano. 

b) Persoas e unidades familiares nas que resulta indicado o servizo: recibirán por 

norma xeral o servizo de luns a venres excepto días festivos, así como o 24 e 31 

de decembro. Con carácter excepcional, e atendendo á prescrición técnica da 

traballadora social dos servizos sociais comunitarios, o SAF poderá prestarse en 

días diferentes aos nomeados. 

 

Artigo 13. Causas de extinción e modificación do servizo 
1. Son causas de extinción do SAF, as seguintes: 

a) A renuncia da persoa usuaria. 

b) O cambio de programa individual de atención ou do proxecto de intervención 

que implique un cambio de asignación de recurso e a súa incompatibilidade co 

SAF. 

c) Traslado definitivo da súa residencia a outro concello. 

d) Falecemento da persoa usuaria. 

e) Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas 

usuarias na prestación do servizo. 

f) A falta reiterada de pagamento do servizo. 

g) Desaparición das causas que motivaron a prestación do servizo. 

2. Ademais, con carácter xeral, a alteración das circunstancias tidas en conta para a 

concesión do servizo, poderá dar lugar á modificación das condicións de prestación nas 

que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, 

deberán substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social. 

3. Cando se trate dun servizo asignado a persoas en situación de dependencia 

consonte ao determinado na resolución do PIA, a incoación por parte do concello de 

Teo, dun expediente de extinción ou modificación substancial das condicións de 

prestación do servizo deberá notificarse en todo caso ao órgano competente para ditar 

resolución de modificación do PIA. 
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Artigo 14. Causas de suspensión temporal do servizo 
Son causas de suspensión temporal do servizo, logo da tramitación do correspondente 

expediente as seguintes causas:  

1. Ausencia temporal do domicilio, por un máximo de tres meses ao ano, debendo 

presentar a solicitude a tal efecto con 10 días naturais de antelación. Si o motivo fora 

un ingreso hospitalario imprevisto ou outra causa de forza maior, non será preciso 

cumprir este prazo. Estas circunstancias serán acreditadas documentalmente. 

2. Modificación temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poderá 

suspenderse o servizo en tanto persista o cambio das circunstancias causantes da 

suspensión, coa excepción das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do 

sistema de autonomía e atención á dependencia, suposto no que se estará ao disposto 

na correspondente normativa reguladora. 

 
Artigo 15. Protocolo de substitución da persoa auxiliar  
Como norma a substitución da persoa auxiliar comunicarase con 5 días de antelación, 

excepto caso de indisposición imprevista, nesta circunstancia a comunicación farase á 

maior brevidade posible indicando a causa do cambio e a súa duración. 

 

CAPÍTULO IV: DA PARTICIPACIÓN DAS PERSOAS USUARIAS NO CUSTO DO 
SAF 
Artigo 16.  
Sen contido 

 

Artigo 17. Procedemento de revisión da participación da persoa usuaria no custo 
do servizo 
1. As persoas usuarias deberán comunicar aquelas variacións económicas que afecten 

ás rendas computables no relativo ao cálculo da porcentaxe de participación no custo 

do servizo, cando estas teñan lugar e, en calquera caso, no prazo de revisión anual 

que se desenvolverá durante os dous primeiros meses de cada ano.  

2. As modificacións serán substanciadas suficientemente en procedemento 

administrativo ao que se achegará informe social que recolla proposta de resolución.  

3. A alcaldía ou órgano competente ditará resolución, e esta seralle notificada á persoa 

interesada. 
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Artigo 18. Custo e financiamento do SAF 
1. O servizo financiarase coas achegas da administración xeral do estado, a da 

comunidade autónoma e coas achegas das propias persoas usuarias. 

2. O custo do SAF e o nivel de participación das persoas usuarias atenderá ao disposto 

na ordenanza fiscal vixente para este servizo. Nos casos previstos no artigo 5.2.c) 

poderán aplicarse os criterios específicos que fixe a ordenanza fiscal aplicable, como 

incentivo para a incorporación ao programa. 

 

CAPÍTULO V: DEREITOS E DEBERES DAS PERSOAS USUARIAS 
Artigo 19: Dereitos e deberes 
As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos e deberes que con carácter 

xeral se lle recoñecen na lexislación aplicable sobre servizos sociais e, se é o caso, 

sobre o procedemento administrativo común, terán os dereitos e deberes que se 

enuncian nos artigos seguintes. 

 

Artigo 20: Dereitos das persoas usuarias 
1. A seren tratadas co respecto debido á súa dignidade. 

2. A recibiren unha atención adaptada ás súas necesidades, coa calidade e duración 

prescritas en cada caso. 

3. A coñeceren a organización e o regulamento do servizo. 

4. A coñeceren a situación do seu expediente. 

5. Ao tratamento confidencial dos seus datos de acordo co disposto na Lei orgánica 

15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. 

6. A recibiren información precisa e clara sobre as posibles modificacións sobrevidas 

durante a prestación efectiva do servizo. 

7. A presentaren queixas e suxestións ao persoal coordinador do servizo cando 

expresaren reclamacións ou fixeren suxestións sobre a súa prestación efectiva. 

 

Artigo 21: Deberes das persoas usuarias 
1. Cumprir coas condicións do servizo, facilitándolle a execución das tarefas ao persoal 

a cargo e poñendo á súa  

disposición, se é o caso, os medios materiais necesarios. 
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2. Colaborar, na medida das súas posibilidades, no desenvolvemento do servizo en 

función das súas capacidades e nos termos acordados en cada caso. 

3. A facilitar e colaborar no seguimento e avaliación do servizo. 

4. Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que presenten o servizo, 

así como respectar os límites das súas obrigas laborais. 

5. Informar dos cambios de calquera circunstancia que impliquen unha modificación na 

súa capacidade económica, así como de circunstancias relevantes de carácter persoal 

ou familiar que puidesen dar lugar á modificación, suspensión ou  

extinción na prestación do servizo. 

6. Participar no pagamento do servizo nos termos que se determina neste 

Regulamento e na ordenanza fiscal reguladora. 

7. A comunicar, en circunstancias ordinarias e previsibles, con dez días de antelación, 

calquera ausencia temporal do domicilio que puidese impedir a prestación do servizo. 

 
Artigo 22: Libro de reclamacións 
Nas dependencias dos servizos sociais comunitarios existirá un libro de reclamacións a 

disposición das persoas usuarias do servizo. No caso de realizarse unha queixa 

facilitaráselle copia desta á persoa usuaria e remitirase outra ao servizo de inspección 

autonómico. 

 

ANEXOS 

Anexo I-A: Solicitude acceso directo 

Anexo I-B: Solicitude acceso libre 

Anexo II: Baremo para determinar a asignación do SAF en réxime de libre concorrencia 

Anexo III: Acordo do servizo  

 
ANEXO I-A: SOLICITUDE ACCESO DIRECTO 

 
1- DATOS DE IDENTIDADE DA PERSOA QUE SOLICITA 

Apelidos ................................................................................... 

Nome...................................................... 

DNI ................................................... Data de nacemento 

...................................................................... 
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Estado civil 

..............................................Teléfono/s................................................................................. 

Enderezo.........................................................................................................................................

.......... 

Ingresos mensuais / 

procedencia............................................................................................................. 

Nº Expte dependencia 

.............................................................................................................................. 

Grao  ........................ Nivel  ..................................... Data de resolución 

................................................ 

Contido do plan de coidados 

.................................................................................................................... 

Contido do PIA 

......................................................................................................................................... 

Data de resolución do 

PIA......................................................................................................................... 

Horas mensuais de SAF segundo o PIA .............................. Horas solicitadas 

...................................... 

 

2- DATOS DA UNIDADE FAMILIAR (familiares que convivan co/a solicitante) 

 

Nome e apelidos Parentesco Idade Estado civil Ingresos / procedencia 

     

     

     

     
 

3- ATENCIÓNS QUE SOLICITA E PERSOA BENEFICIARIA DO SERVIZO 

Atencións persoais 

Atencións domésticas 

Teo, ........................... de .................................. de 20........ 

Asd.: ..................................................................................................... 

 

 

Sr. Alcalde do Concello de Teo 
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ANEXO I-B: SOLICITUDE ACCESO LIBRE 
 

1-DATOS DE IDENTIDADE DA PERSOA QUE SOLICITA 

Apelidos ................................................................................... 

Nome...................................................... 

DNI ................................................... Data de nacemento 

....................................................................... 

Estado civil .............................................. 

Teléfono/s................................................................................ 

Enderezo.........................................................................................................................................

.......... 

Ingresos mensuais / procedencia 

............................................................................................................. 

 

2-DATOS DA UNIDADE FAMILIAR (familiares que convivan co/a solicitante) 

 

Nome e apelidos Parentesco Idade Estado civil Ingresos / procedencia 

     

     

     

     
 

 

3-ATENCIÓNS QUE SOLICITA E PERSOA BENEFICIARIA DO SERVIZO 

 

 

Teo, ........................... de .................................. de 20........ 

Asd.: ..................................................................................................... 

 

Sr. Alcalde do Concello de Teo 
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ANEXO II: BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO 
FOGAR EN RÉXIME DE LIBRE CONCORRENCIA 

(modalidade de prestación básica de servizos sociais comunitarios) 
 
 
Nome e apelidos: 
Nº de expediente: 
Data da valoración:  
 
FACTOR-1:  AUTONOMÍA PERSOAL (máximo total 40 puntos) 
O valor asignado en función da falta de autonomía das persoas será o que se deduza da 
valoración realizada polos órganos oficiais competentes para a valoración da discapacidade e 
do grao de dependencia. 

As persoas dependentes valoradas que polo calendario oficial de implantación teñan dereito á 
prestación pola vía de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignación 
de servizos de axuda no fogar), non poderán acceder polo sistema de libre concorrencia. 

A asignación de valor en función do factor “autonomía persoal” realizarase de acordo coa 
seguinte táboa: 
 Puntos 

Total puntos autonomía persoal ___________________________________________________________ 10 

 

FACTOR-2:  APOIO SOCIAL (máximo total 20 puntos) 
 Puntos 
A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20  

TÁBOA DE EQUIVALENCIAS PARA A VALORACIÓN DO NIVEL DE AUTONOMÍA PERSOAL 

75%-100%  81%-
87%  88%-

93%  94%-
100% 

Grao de 
discapacida 

de en menores 
de 18 anos sen 
valoración de 
ATP ou BVD  

75%-100% 
discapa 

cidade e ata 
14 pts ATP 

 

75%-
100% 
disca 
pacid
ade 

e 15-
29 pts 
ATP 

 

75%-
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puntos) _________________________________________________________   

  

 A persoa vive soa, carece de familiares e só ten apoio do contorno veciñal ou 

outras redes (18 puntos) ___________________________________________   

  

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos):  

  

 Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos) ______________     

 Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)     

 Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos) ___________     

 Con incapacidade para organizarse (3 puntos)____________     

    

Os familiares néganse a atendelo/a aínda que teñan posibilidades (8 puntos)__   

  

 Vive só/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo 

concello ou a menos de 20 km (5 puntos) ______________________________   

  

Está ben atendido (0 puntos) ________________________________________   

 Puntos 
Total puntos apoio social ________________________________________________  
 

FACTOR-3: SITUACIÓN FAMILIAR/SOCIALIZACIÓN MENORES (máximo total 20 puntos) 
3.1. Conflito (máximo total 4 puntos) Puntos 

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto) ______________   
  
Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos) _________________   
  
Con máis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)______   
  
Con máis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos) _________  4 

3.2. Limitacións de rol (máximo total 2 puntos) Puntos 
 Familias nas que ambos proxenitores ou titores teñan importantes limitacións 

físicas ou psíquicas para proporcionar unha axeitada atencións aos menores (2 
puntos) 
_______________________________________________________________  

 

3.3. Monoparentalidade (máximo total 2 puntos)  Puntos 

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (saúde, traballo, idade  
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avanzada...) non poidan atender aos menores (2 puntos)__________________   

3.4. Habilidades parentais (máximo total 2 puntos)  Puntos 

 Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hábitos alimenticios, 

aseo persoal, administracións do orzamento, ausencia de roles, organización...) 

(2 puntos) _______________________________________________________  
 

3.5. Número de menores (máximo total 10 puntos)  Puntos 

Un menor (3 puntos) ______________________________________________   

  

Dous menores (5 puntos)___________________________________________   

  

Tres menores (7 puntos) ___________________________________________   

  

Catro ou máis menores (10 puntos)___________________________________   

 Puntos 
Total puntos situación familiar/socialización menores ________________________  
FACTOR-4:  OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (máximo total 20 puntos) 

4.1. Vivenda (total 10 puntos)  Puntos 

Non hai luz eléctrica (1 punto) _______________________________________   

  

Non hai auga corrente (1 punto) _____________________________________  1 

  

Non posúe WC (1 punto) ___________________________________________   

  

Non posúe cuarto de baño completo (1 punto) __________________________   

  

Non ten neveira (1 punto)___________________________________________   

  

Non ten quentador (1 punto) ________________________________________   

  

Non ten lavadora (1 punto)__________________________________________   

  

Non reúne condicións mínimas de hixiene/habitabilidade (1 punto) __________   

  



 

 - 42 -

Existen barreiras arquitectónicas no interior da vivenda (1 punto) ___________   

  

Existen barreiras arquitectónicas no exterior da vivenda (1 punto) ___________   

 

4.2. Integración no contorno (total 10 puntos)  Puntos 

Situación de illamento ou de rexeitamento (10 puntos) ____________________   

  

Ausencia de relacións sociais (6 puntos)_______________________________   

  

Existen escasas relacións coas persoas do contorno (4 puntos) ____________   

  

Integración axeitada no contorno (0 puntos) ____________________________   

 Puntos 
Total puntos outros aspectos sociais ______________________________________  
  

Puntos 
TOTAL XERAL _________________________________________________________  
 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA 
REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DAS PISCINAS DE 
TITULARIDADE MUNICIPAL. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e 

seguridad cidadá, D. Rafael C. Sisto Edreira. 

 

O Sr. Sisto da conta da proposta de 17/06/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos 

económicos, de 20/06/2012, coas correccións acordadas na mesma. 

 

 “PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
Considerando que o Concello conta cunha Ordenanza Reguladora do Prezo público 
por sevizo de piscinas de titularidade municipal, vixente dende data 23/01/2013. 
 
Sendo necesario correxir determinados preceptos da ordenanza orixinal, por motivos 
de operatividade, e porque resulta necesario incorporar novos supostos que non 
aparecían recollidos no cadro de  tarifas inicial. 
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E, en virtude do exposto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime 
Local,  
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación, a adopción dos seguintes acordos: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Reguladora do Prezo 
público por servizo de piscinas de titularidade municipal ,nos termos que se recollen a 
continuación, quedando redactado o mesmo conforme ao texto modificado que se 
incorpora como anexo ao presente. 
 
 

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA 
UTILIZACIÓN DAS PISCINAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL. 

MODIFICACIÓN 1. No artigo 4, apartado A.2., establecer unha nova categoría de 
abonado de verán nas piscinas descubertas, incorporando o seguinte apartado: 

 Cota única por abono de verán xove (12-24 anos): 14€ (11,57€ sen IVE). 
Nesta modalidade, o titular, cando sexa menor de idade, deberá acudir 
acompañado por un dos seus pais o primeiro día, que cumprimentará unha 
autorización responsable. 

MODIFICACIÓN 2. No artigo 4, apartado A.2., modificar a idade asignada ao abono 
verán adulto. 

Onde pon: Cota única por abono de verán adulto (25-65 anos), debe poñer: Cota 
única por abono de verán adulto (25-64 anos) 

MODIFICACIÓN 3. No artigo 4, apartado A.3., modificar as condicións de exención de 
pago: 

Onde pon: Os maiores de 60 anos (a 1 de xuño de cada tempada), debe poñer: 
Os maiores de 65 anos (a 1 de xuño de cada tempada) 

MODIFICACIÓN 4. No artigo 4, apartado A.3., modificar as condicións de exención de 
pago engadindo un novo suposto: 

- Aquelas persoas que teñan condición de pensionistas e os seus ingresos 
non superen 2,5 veces o IPREM. Neste suposto, xustificarán a súa 
situación diante do departamento de Servizos Sociais do Concello de Teo, 
que emitirá un informe. 

MODIFICACIÓN 5. No artigo 4, despois do apartado A.3., modificar as condicións para 
obter os abonos: 

Onde pon: 
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 
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-Os datos identificativos da persoa e da situación familiar, se fose preciso. 
Debe poñer:  
"Para obter o carné de abonado das piscinas municipais descubertas deberán 
entregarse, nas oficinas administrativas da piscina municipal cuberta da 
Ramallosa, os datos identificativos da persoa e os da situación familiar ou dos 
Servizos Sociais, se fosen precisos. 

MODIFICACIÓN 6. No artigo 4, ao final do capítulo referido as piscinas decubertas, 
introducir o seguinte texto: 

Os abonados de verán poderán acceder ás instalacións da piscina cuberta da 
Ramallosa (só a zona de piscina), os días días que, estando en período de 
funcionamento as piscinas descubertas, estas non se poidan utilizar por 
inclemencias meteorolóxicas. Esta incidencia será indicada mediante aviso na 
entrada das instalacións decubertas. 

MODIFICACIÓN 7. No artigo 4, apartado B.1., aclarar tramo de idade: 
Onde pon:  
Entrada libre diaria xove (menor de 25 anos), terceira idade e colectivos 
desfavorecidos para.../... 
Debe poñer:  
Entrada libre diaria xove (menor de 25 anos), terceira idade (maior de 65 anos) e 
colectivos desfavorecidos para.../... 

MODIFICACIÓN 8. No artigo 4, apartado B.2., corrixir nos dous apartados: 
Onde pon:  
(ximnasia, sauna .../...) 
Debe poñer:  
(ximnasio, sauna .../...) 

MODIFICACIÓN 9. No artigo 4, apartado B.1., corrixir tramo de idade no abono adulto 
Onde pon:  
Cota mensual por abono adulto (25-65 anos):  
Debe poñer:  
Cota mensual por abono adulto (26-64 anos):  

MODIFICACIÓN 10. No artigo 4, apartado B.2., engadir o seguinte texto 
complementando as características do abono familiar 

No abono familiar poderán integrarse os fillos e fillas con idades 
comprendidas entre 18 e 25 anos, que convivan no domicilio familiar e se 
atopen realizando estudos oficiais ou en situación de paro, mediante o pago 
dunha cota de 8€ (6,61€ sen IVE) que se sumará ao custe mensual do 
abono familiar. 

MODIFICACIÓN 11. No artigo 4, apartado B.2., aclarar e corrixir tramo de idades no 
abono xove e da terceira idade, e novas condicións: 
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Onde pon:  
 Cota mensual por abono xove (18-25 anos), 3ª idade e colectivos 

desfavorecidos: 22€ (18,18€ sen IVE).  
Debe poñer:  
 Cota mensual por abono xove (12-25 anos), 3ª idade (maiores de 65 anos) e 

colectivos desfavorecidos: 22€ (18,18€ sen IVE).  
Se o abonado é menor de idade, o titular deberá acudir acompañado por un dos 
seus pais o primeiro día, que cumprimentará unha autorización responsable. 

MODIFICACIÓN 12. No artigo 4, apartado B.2., establecer unha nova categoría de 
abonado: 

 Cota mensual por abono de parado/a (que só permite o acceso ás 
instalacións en xornada de mañá, ata as 3 da tarde): 12€ (9,92 sen IVE) 
Nesta modalidade, o abonado/a deberá xustificar a súa situación cada tres 
meses. 

MODIFICACIÓN 13. No artigo 4, apartado B.2., ao final dos apartados, engadir o 
seguinte texto: 

 Con carácter excepcional, e sempre por causas debidamente xustificadas 
mediante informe do departamento de Servizos Sociais do concello de Teo, 
poderase permitir o acceso ás instalacións sen custe para persoas con 
discapacidade (e acompañantes se o necesitan), sempre que este uso teña 
finalidade terapéutica, ou noutras situacións especiais que poidan 
presentarse de carácter excepcional. 

MODIFICACIÓN 14. No artigo 4, apartado B.3., modificar o curso "Ximnasio":  
Onde pon:  

Ximnasio (Aerobic, mantemento,...) 9€ 18€ 

Debe poñer:  

Actividades dirixidas con monitor 
(Aerobic, mantemento,...) 

9€ 18€ 

MODIFICACIÓN 15. No artigo 4, apartado B.3., incorporar un novo curso ao final da 
táboa: 

Pádel 22€ 30€ 

MODIFICACIÓN 16. No artigo 4, apartado B.4., modificar o servizo "Aluguer pista 
pádel":  

 Onde pon:  

Aluguer pista pádel (hora) 6€ 10€ 

 Debe poñer:  

Aluguer pista pádel (persoa e hora, 
custe mínimo de catro persoas) 

1,5€ 2,5€ 
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MODIFICACIÓN 17. No artigo 4, apartado B.4., engadir novos servizos na táboa 

Obradoiros (por persoa e semana 
un total de 20 h, 4h cada día) 

30€ 45€ 

Entrenamento personalizado (por 
sesión de 1h) 

22€ 30€ 

Reposición do carné de abonado 
por perda  

2€ 

MODIFICACIÓN 18. No artigo 4, despois do apartado B.4., modificar as condicións 
para obter os abonos: 

Onde pon: 
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. 

Debe poñer:  
Para obter o carné de abonado da piscina municipal cuberta deberá entregarse, 
nas oficinas das propias instalación da piscina, os datos identificativos da persoa 
e os da situación familiar ou dos Servizos Sociais, se fosen precisos. 
Para a integración de xoves entre 18 e 25 anos no abono familiar requirirase 
certificado de empadroamento dos pais e fillos/as e xustificante de matrícula en 
centros oficiais de ensino ou de atoparse en situación de paro. Estas 
xustificacións deberán renovarse anualmente. 

MODIFICACIÓN 19. No artigo 5, engadir ao final do artigo o seguinte texto: 
Os recibos devoltos polas entidades bancarias orixinarán un recargo de 3€. 
Para os non abonados, o pago dos cursos de inverno (setembro a xuño) será 
trimestral, agás setembro, que se pagará en efectivo. 

MODIFICACIÓN 20. No artigo 6, eliminar o apartado que di: 
- A liquidación do prezo público realizarase mediante ingreso bancario na conta 
que se facilite no impreso de inscrición. 

 
 

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 
inicial. 
Terceiro.- O acordo definitivo, incluíndo 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 
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prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de conformidade cós arts. 70 
e 49 da citada lei. 
 
Teo, 17 de xuño de 2013. 
O ALCALDE 
 
Martiño Noriega Sánchez 
 

ANEXO 
TEXTO REFUNDIDO DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA 

UTILIZACIÓN DAS PISCINAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL (incorporando as 
modificacións propostas) 

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. 

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 xove (12-24 anos): 14€ (11,57€ sen IVE). 

Nesta modalidade, o titular, cando sexa menor de idade, deberá acudir 
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acompañado por un dos seus pais o primeiro día, que cumprimentará unha 
autorización responsable. 

 Cota única por abono de verán adulto (25-64 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 65 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 
- Aquelas persoas que teñan condición de pensionistas e os seus ingresos 
non superen 2,5 veces o IPREM. Neste suposto, xustificarán a súa 
situación diante do departamento de Servizos Sociais do Concello de Teo, 
que emitirá un informe. 

Para obter o carné de abonado das piscinas municipais descubertas deberán 
entregarse, nas oficinas administrativas da piscina municipal cuberta da Ramallosa, os 
datos identificativos da persoa e os da situación familiar ou dos Servizos Sociais, se 
fosen precisos. 
Os abonados de verán poderán acceder ás instalacións da piscina cuberta da 
Ramallosa (só a zona de piscina), os días días que, estando en período de 
funcionamento as piscinas descubertas, estas non se poidan utilizar por inclemencias 
meteorolóxicas. Esta incidencia será indicada mediante aviso na entrada das 
instalacións decubertas. 

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 (ximnasio, sauna e vestiarios) sen límite de tempo: 5€ 
(4,13€ sen IVE) 

 Entrada libre diaria xove (menor de 25 anos), terceira idade (maior de 65 
anos) e colectivos desfavorecidos para piscina e servizos complementarios 
(ximnasio, 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 (26-64 anos): 25€ (20,66€ sen IVE) 
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 Cota mensual por abono familiar (parella ou proxenitores e fillos e fillas 
menores de 18 anos.): 34€ (28,10€ sen IVE) 
No abono familiar poderán integrarse os fillos e fillas con idades 
comprendidas entre 18 e 25 anos, que convivan no domicilio familiar e se 
atopen realizando estudos oficiais ou en situación de paro, mediante o pago 
dunha cota de 8€ (6,61€ sen IVE) que se sumará ao custe mensual do 
abono familiar. 

 Cota mensual por abono xove (12-25 anos), 3ª idade (maiores de 65 anos) 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 
Se o abonado é menor de idade, o titular deberá acudir acompañado por un 
dos seus pais o primeiro día, que cumprimentará unha autorización 
responsable. 

 Cota mensual por abono de parado/a (que só permite o acceso ás 
instalacións en xornada de mañá, ata as 3 da tarde): 12€ (9,92 sen IVE) 
Nesta modalidade, o abonado/a deberá xustificar a súa situación cada tres 
meses. 

 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 

 Con carácter excepcional, e sempre por causas debidamente xustificadas 
mediante informe do departamento de Servizos Sociais do concello de Teo, 
poderase permitir o acceso ás instalacións sen custe para persoas con 
discapacidade (e acompañantes se o necesitan), sempre que este uso teña 
finalidade terapéutica, ou noutras situacións especiais que poidan 
presentarse de carácter excepcional. 

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€ 

Actividades dirixidas con monitor 
(Aerobic, mantemento,...) 

9€ 18€ 

Natación terapéutica ou pre/post 
parto 

12€ 24€ 
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Preparación física individualizada 
ou rehabilitación individualizada 

22€ 36€ 

Pádel 22€ 30€ 

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 (persoa e hora, 
custe mínimo de catro persoas) 

1,5€ 2,5€ 

Obradoiros (por persoa e semana 
un total de 20 h, 4h cada día) 

30€ 45€ 

Entrenamento personalizado (por 
sesión de 1h) 

22€ 30€ 

Aluguer pista multideporte (hora) 20€ 

Custodia obxectos persoais 0,50€ 

Natación escolar (sesión semanal) 6,00€ 

Reposición do carné de abonado 
por perda  

2€ 

 
Para obter o carné de abonado da piscina municipal cuberta deberá entregarse, nas 
oficinas das propias instalación da piscina, os datos identificativos da persoa e os da 
situación familiar ou dos Servizos Sociais, se fosen precisos. 
Para a integración de xoves entre 18 e 25 anos no abono familiar requirirase 
certificado de empadroamento dos pais e fillos/as e xustificante de matrícula en 
centros oficiais de ensino ou de atoparse en situación de paro. Estas xustificacións 
deberán renovarse anualmente. 
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. 
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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. 
Os recibos devoltos polas entidades bancarias orixinarán un recargo de 3€. 
Para os non abonados, o pago dos cursos de inverno (setembro a xuño) será 
trimestral, agás setembro, que se pagará en efectivo. 

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. 
- 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”. 
 
 

O Sr. Sisto explica que as modificacións propostas responden a varias causas, á 

experiencia neste curto período, ás reclamacións efectuadas pola xente ou a conversas 

coa empresa xestora, en relación, neste último caso, a que cuestións de marcado 

carácter social poderían ser asumibles dentro do seu mecanismo de explotación. Di o 

Sr. Sisto a algunha das modificacións máis importantes refírense ao abono dos 
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parados para o uso da piscina durante as mañás, ou a relativa a integrar no abono 

familiar aos xoves comprendidos de entre 12 e 24 anos, cun suplemento de 8 €, 

regulándose igualmente algo que quedaba confuso tal e como estaba redactado, 

porque nalgúns sitios se falaba de 60 anos e noutros de 65 anos, e agora cando se fala 

de terceira idade, se refire a 65 anos, e cando se fala de 60 anos, se refire aos 

pensionistas que cumpren unha serie de criterios económicos, engadindo o Sr. Sisto 

que tamén se meten algúns cursos como o de padel, o entrenamento personalizado, e 

algunha actividade máis. 

 

O Sr. Sisto anuncia que sobre a proposta ditaminada resulta preciso facer unha nova 

modificación, que responde a unha circunstancia concreta que lles comentaron nos 

últimos días. Explica que se trata dese suplemento de 8 € do que falou no caso da 

piscina cuberta, para os fillos/as con idades comprendidas entre 18 e 25 anos, que 

convivan no domicilio familiar, de xeito que o mesmo tamén se contemple nas piscinas 

descubertas, o que suporía modificar o artigo 4.A.2., engadindo o seguinte texto: “No 

abono de verán familiar poderán integrarse os fillos e fillas con idades comprendidas 

entre 18 e 25 anos, que convivan no domicilio familiar e se atopen realizando estudos 

oficiais ou en situación de paro, mediante o pago dunha cota de 8€ (6,61€ sen IVE) que 

se sumará ao custe do abono familiar”.  

De acordo co exposto, o citado apartado 4.A.2, quedaría redactado conforme se detalla 

a continuación, procedéndose á reenumeración das modificacións propostas, pasando 

a ser esta a número 3,  e reenumerándose as seguintes de xeito correlativo. 

“A.2.- Abonados de verán (con dereito a entrada e a recibir cursos en xullo e agosto): 
 Cota única por abono de verán xove (12-24 anos): 14€ (11,57€ sen IVE). 

Nesta modalidade, o titular, cando sexa menor de idade, deberá acudir 
acompañado por un dos seus pais o primeiro día, que cumprimentará unha 
autorización responsable. 

 Cota única por abono de verán adulto (25-64 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. 
No abono de verán familiar poderán integrarse os fillos e fillas con idades 
comprendidas entre 18 e 25 anos, que convivan no domicilio familiar e se 
atopen realizando estudos oficiais ou en situación de paro, mediante o 



 

 - 53 -

pago dunha cota de 8€ (6,61€ sen IVE) que se sumará ao custe do abono 
familiar”. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

pregunta cantos abonados hai. 

 

O Sr. alcalde resposta que preto de 1.100 abonos, a maioría familiares, polo que son 

máis usuarios, superándose a estimación que existía no primeiro ano. 

 

O Sr. Parajó pregunta se existe un estudio da capacidade máxima da piscina, 

engadindo que non vaia a ser que se sobrepase. 

 

O Sr. Sisto resposta que iso se recolle no Regulamento. 

 

O Sr. Parajó sinala que lle dixeron que era un agobio, e que se se minora aquí e alá e 

se mete xente e máis xente, chegará un momento en que en vez de bañarse na piscina 

se van a ter que bañar no cesped. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que non lle ve ningún 

problema.  

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e sinala que non ten nada que dicir. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen lle cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo D. José Vázquez Pallas.  

 

O Sr. Vázquez Pallas refírese ao artigo 5 e di que o dos tres euros lle parece bastante 

esaxerado, engadindo que non cree que ninguna entidade bancaria lle cobre 3 euros 

por 25 devoltos.  

 

O Sr. Sisto aclara que precisamente a idea é evitar que se devolvan, engadindo que 

non sabe exactamente os datos bancarios e o que teñen noutros lados. 
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Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dun segundo 

turno de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Reguladora do 
Prezo público por servizo de piscinas de titularidade municipal ,nos termos que 
se recollen a continuación, quedando redactado o mesmo conforme ao texto 
modificado que se incorpora como anexo ao presente. 
 
 

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA 
UTILIZACIÓN DAS PISCINAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL. 

MODIFICACIÓN 1. No artigo 4, apartado A.2., establecer unha nova categoría de 
abonado de verán nas piscinas descubertas, incorporando o seguinte apartado: 

 Cota única por abono de verán xove (12-24 anos): 14€ (11,57€ sen IVE). 
Nesta modalidade, o titular, cando sexa menor de idade, deberá acudir 
acompañado por un dos seus pais o primeiro día, que cumprimentará unha 
autorización responsable. 

MODIFICACIÓN 2. No artigo 4, apartado A.2., modificar a idade asignada ao abono 
verán adulto. 

Onde pon: Cota única por abono de verán adulto (25-65 anos), debe poñer: Cota 
única por abono de verán adulto (25-64 anos) 

MODIFICACIÓN 3. No artigo 4, apartado A.2., engadir o seguinte texto 
complementando as características do abono de verán familiar 

No abono de verán familiar poderán integrarse os fillos e fillas con idades 
comprendidas entre 18 e 25 anos, que convivan no domicilio familiar e se 
atopen realizando estudos oficiais ou en situación de paro, mediante o pago 
dunha cota de 8€ (6,61€ sen IVE) que se sumará ao custe do abono familiar. 

MODIFICACIÓN 4. No artigo 4, apartado A.3., modificar as condicións de exención de 
pago: 

Onde pon: Os maiores de 60 anos (a 1 de xuño de cada tempada), debe poñer: 
Os maiores de 65 anos (a 1 de xuño de cada tempada) 

MODIFICACIÓN 5. No artigo 4, apartado A.3., modificar as condicións de exención de 
pago engadindo un novo suposto: 



 

 - 55 -

- Aquelas persoas que teñan condición de pensionistas e os seus ingresos 
non superen 2,5 veces o IPREM. Neste suposto, xustificarán a súa 
situación diante do departamento de Servizos Sociais do Concello de Teo, 
que emitirá un informe. 

MODIFICACIÓN 6. No artigo 4, despois do apartado A.3., modificar as condicións para 
obter os abonos: 

Onde pon: 
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. 

Debe poñer:  
"Para obter o carné de abonado das piscinas municipais descubertas deberán 
entregarse, nas oficinas administrativas da piscina municipal cuberta da 
Ramallosa, os datos identificativos da persoa e os da situación familiar ou dos 
Servizos Sociais, se fosen precisos. 

MODIFICACIÓN 7. No artigo 4, ao final do capítulo referido as piscinas decubertas, 
introducir o seguinte texto: 

Os abonados de verán poderán acceder ás instalacións da piscina cuberta da 
Ramallosa (só a zona de piscina), os días días que, estando en período de 
funcionamento as piscinas descubertas, estas non se poidan utilizar por 
inclemencias meteorolóxicas. Esta incidencia será indicada mediante aviso na 
entrada das instalacións decubertas. 

MODIFICACIÓN 8. No artigo 4, apartado B.1., aclarar tramo de idade: 
Onde pon:  
Entrada libre diaria xove (menor de 25 anos), terceira idade e colectivos 
desfavorecidos para.../... 
Debe poñer:  
Entrada libre diaria xove (menor de 25 anos), terceira idade (maior de 65 anos) e 
colectivos desfavorecidos para.../... 

MODIFICACIÓN 9. No artigo 4, apartado B.2., corrixir nos dous apartados: 
Onde pon:  
(ximnasia, sauna .../...) 
Debe poñer:  
(ximnasio, sauna .../...) 

MODIFICACIÓN 10. No artigo 4, apartado B.1., corrixir tramo de idade no abono adulto 
Onde pon:  
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Cota mensual por abono adulto (25-65 anos):  
Debe poñer:  
Cota mensual por abono adulto (26-64 anos):  

MODIFICACIÓN 11. No artigo 4, apartado B.2., engadir o seguinte texto 
complementando as características do abono familiar 

No abono familiar poderán integrarse os fillos e fillas con idades 
comprendidas entre 18 e 25 anos, que convivan no domicilio familiar e se 
atopen realizando estudos oficiais ou en situación de paro, mediante o pago 
dunha cota de 8€ (6,61€ sen IVE) que se sumará ao custe mensual do 
abono familiar. 

MODIFICACIÓN 12. No artigo 4, apartado B.2., aclarar e corrixir tramo de idades no 
abono xove e da terceira idade, e novas condicións: 

Onde pon:  
 Cota mensual por abono xove (18-25 anos), 3ª idade e colectivos 

desfavorecidos: 22€ (18,18€ sen IVE).  
Debe poñer:  
 Cota mensual por abono xove (12-25 anos), 3ª idade (maiores de 65 anos) e 

colectivos desfavorecidos: 22€ (18,18€ sen IVE).  
Se o abonado é menor de idade, o titular deberá acudir acompañado por un dos 
seus pais o primeiro día, que cumprimentará unha autorización responsable. 

MODIFICACIÓN 13. No artigo 4, apartado B.2., establecer unha nova categoría de 
abonado: 

 Cota mensual por abono de parado/a (que só permite o acceso ás 
instalacións en xornada de mañá, ata as 3 da tarde): 12€ (9,92 sen IVE) 
Nesta modalidade, o abonado/a deberá xustificar a súa situación cada tres 
meses. 

MODIFICACIÓN 14. No artigo 4, apartado B.2., ao final dos apartados, engadir o 
seguinte texto: 

 Con carácter excepcional, e sempre por causas debidamente xustificadas 
mediante informe do departamento de Servizos Sociais do concello de Teo, 
poderase permitir o acceso ás instalacións sen custe para persoas con 
discapacidade (e acompañantes se o necesitan), sempre que este uso teña 
finalidade terapéutica, ou noutras situacións especiais que poidan 
presentarse de carácter excepcional. 

MODIFICACIÓN 15. No artigo 4, apartado B.3., modificar o curso "Ximnasio":  
Onde pon:  

Ximnasio (Aerobic, mantemento,...) 9€ 18€ 

Debe poñer:  

Actividades dirixidas con monitor 9€ 18€ 
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(Aerobic, mantemento,...) 

MODIFICACIÓN 16. No artigo 4, apartado B.3., incorporar un novo curso ao final da 
táboa: 

Pádel 22€ 30€ 

MODIFICACIÓN 17. No artigo 4, apartado B.4., modificar o servizo "Aluguer pista 
pádel":  

 Onde pon:  

Aluguer pista pádel (hora) 6€ 10€ 

 Debe poñer:  

Aluguer pista pádel (persoa e hora, 
custe mínimo de catro persoas) 

1,5€ 2,5€ 

MODIFICACIÓN 18. No artigo 4, apartado B.4., engadir novos servizos na táboa 

Obradoiros (por persoa e semana 
un total de 20 h, 4h cada día) 

30€ 45€ 

Entrenamento personalizado (por 
sesión de 1h) 

22€ 30€ 

Reposición do carné de abonado 
por perda  

2€ 

MODIFICACIÓN 19. No artigo 4, despois do apartado B.4., modificar as condicións 
para obter os abonos: 

Onde pon: 
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. 

Debe poñer:  
Para obter o carné de abonado da piscina municipal cuberta deberá entregarse, 
nas oficinas das propias instalación da piscina, os datos identificativos da persoa 
e os da situación familiar ou dos Servizos Sociais, se fosen precisos. 
Para a integración de xoves entre 18 e 25 anos no abono familiar requirirase 
certificado de empadroamento dos pais e fillos/as e xustificante de matrícula en 
centros oficiais de ensino ou de atoparse en situación de paro. Estas 
xustificacións deberán renovarse anualmente. 

MODIFICACIÓN 20. No artigo 5, engadir ao final do artigo o seguinte texto: 
Os recibos devoltos polas entidades bancarias orixinarán un recargo de 3€. 
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Para os non abonados, o pago dos cursos de inverno (setembro a xuño) será 
trimestral, agás setembro, que se pagará en efectivo. 

MODIFICACIÓN 21. No artigo 6, eliminar o apartado que di: 
- A liquidación do prezo público realizarase mediante ingreso bancario na conta 
que se facilite no impreso de inscrición. 

 
 

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 inicial. 
 
Terceiro.- O acordo definitivo, incluíndo 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 artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de 
abril, de conformidade cós arts. 70 e 49 da citada lei. 
 

ANEXO 
TEXTO REFUNDIDO DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA 

UTILIZACIÓN DAS PISCINAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL (incorporando as 
modificacións propostas) 

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 xove (12-24 anos): 14€ (11,57€ sen IVE). 

Nesta modalidade, o titular, cando sexa menor de idade, deberá acudir 
acompañado por un dos seus pais o primeiro día, que cumprimentará unha 
autorización responsable. 

 Cota única por abono de verán adulto (25-64 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. 
No abono de verán familiar poderán integrarse os fillos e fillas con idades 
comprendidas entre 18 e 25 anos, que convivan no domicilio familiar e se 
atopen realizando estudos oficiais ou en situación de paro, mediante o 
pago dunha cota de 8€ (6,61€ sen IVE) que se sumará ao custe do abono 
familiar. 

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 65 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 
- Aquelas persoas que teñan condición de pensionistas e os seus ingresos 
non superen 2,5 veces o IPREM. Neste suposto, xustificarán a súa 
situación diante do departamento de Servizos Sociais do Concello de Teo, 
que emitirá un informe. 

Para obter o carné de abonado das piscinas municipais descubertas deberán 
entregarse, nas oficinas administrativas da piscina municipal cuberta da Ramallosa, os 
datos identificativos da persoa e os da situación familiar ou dos Servizos Sociais, se 
fosen precisos. 
Os abonados de verán poderán acceder ás instalacións da piscina cuberta da 
Ramallosa (só a zona de piscina), os días días que, estando en período de 
funcionamento as piscinas descubertas, estas non se poidan utilizar por inclemencias 
meteorolóxicas. Esta incidencia será indicada mediante aviso na entrada das 
instalacións decubertas. 
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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 (ximnasio, sauna e vestiarios) sen límite de tempo: 5€ 
(4,13€ sen IVE) 

 Entrada libre diaria xove (menor de 25 anos), terceira idade (maior de 65 
anos) e colectivos desfavorecidos para piscina e servizos complementarios 
(ximnasio, 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 (26-64 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) 
No abono familiar poderán integrarse os fillos e fillas con idades 
comprendidas entre 18 e 25 anos, que convivan no domicilio familiar e se 
atopen realizando estudos oficiais ou en situación de paro, mediante o pago 
dunha cota de 8€ (6,61€ sen IVE) que se sumará ao custe mensual do 
abono familiar. 

 Cota mensual por abono xove (12-25 anos), 3ª idade (maiores de 65 anos) 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 
Se o abonado é menor de idade, o titular deberá acudir acompañado por un 
dos seus pais o primeiro día, que cumprimentará unha autorización 
responsable. 

 Cota mensual por abono de parado/a (que só permite o acceso ás 
instalacións en xornada de mañá, ata as 3 da tarde): 12€ (9,92 sen IVE) 
Nesta modalidade, o abonado/a deberá xustificar a súa situación cada tres 
meses. 

 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 

 Con carácter excepcional, e sempre por causas debidamente xustificadas 
mediante informe do departamento de Servizos Sociais do concello de Teo, 
poderase permitir o acceso ás instalacións sen custe para persoas con 
discapacidade (e acompañantes se o necesitan), sempre que este uso teña 
finalidade terapéutica, ou noutras situacións especiais que poidan 
presentarse de carácter excepcional. 
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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€ 

Actividades dirixidas con monitor 
(Aerobic, mantemento,...) 

9€ 18€ 

Natación terapéutica ou pre/post 
parto 

12€ 24€ 

Preparación física individualizada 
ou rehabilitación individualizada 

22€ 36€ 

Pádel 22€ 30€ 

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 (persoa e hora, 
custe mínimo de catro persoas) 

1,5€ 2,5€ 

Obradoiros (por persoa e semana 
un total de 20 h, 4h cada día) 

30€ 45€ 

Entrenamento personalizado (por 
sesión de 1h) 

22€ 30€ 

Aluguer pista multideporte (hora) 20€ 

Custodia obxectos persoais 0,50€ 

Natación escolar (sesión semanal) 6,00€ 

Reposición do carné de abonado 
por perda  

2€ 
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Para obter o carné de abonado da piscina municipal cuberta deberá entregarse, nas 
oficinas das propias instalación da piscina, os datos identificativos da persoa e os da 
situación familiar ou dos Servizos Sociais, se fosen precisos. 
Para a integración de xoves entre 18 e 25 anos no abono familiar requirirase 
certificado de empadroamento dos pais e fillos/as e xustificante de matrícula en 
centros oficiais de ensino ou de atoparse en situación de paro. Estas xustificacións 
deberán renovarse anualmente. 
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. 
Os recibos devoltos polas entidades bancarias orixinarán un recargo de 3€. 
Para os non abonados, o pago dos cursos de inverno (setembro a xuño) será 
trimestral, agás setembro, que se pagará en efectivo. 

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. 
- 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. 
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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”. 
 
 
 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE EXPEDIENTE DE PRAZAS DE 
AUTOTAXI. REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 17/06/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de transportes, turismo, emprego 

e participación veciñal de 20/06/2013. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Visto o expediente de contratación instruído para a adxudicación, mediante concurso, 

das prazas de auto-turismo, clase B, do concello de Teo, instruído como consecuencia 

da providencia da alcaldía de  21/01/2013, expediente que foi aprobado por acordo do 

Pleno da Corporación de 28/02/2013, no que se aprobou o Prego de cláusulas 

administrativas que rexen a contratación.  

Considerando que, tal como consta no expediente, presentáronse as seguintes 

solicitudes: 

• Miguel A. García Pérez, rex. entrada nº 3249 

• Confecciones García Pérez, rex. entrada nº 3250 

• José Carlos Méndez Oro, rex. entrada nº 3292 

 

Considerando que no BOP de 10/05/2013 publicouse a relación de licitadores, co 

obxecto de que os interesados e as asociacións de profesionais de empresarios e 

traballadores alegasen o que estimasen oportuno en defensa dos seus intereses, sen 

que durante o prazo de exposición se presentara reclamación algunha.  

 

Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 12/06/2013, unha vez 

examinada a documentación administrativa presentada, acorda admitir a todos os 

solicitantes, por considerar que aportan a documentación esixida no Prego de cláusulas 

administrativas. 
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Considerando que a documentación dos sobres B “Proposición”, das tres ofertas 

presentadas cumpren co establecido no Prego de cláusulas administrativas, e que o 

número de prazas ofertadas é superior ao número de ofertas presentadas, a mesa de 

contratación acorda propoñer ao órgano de contratación a adxudicación de prazas de 

auto-turismo, clase B, aos tres licitadores, que presentaron oferta. 

 

Considerando que é competencia do Pleno da Corporación  a adopción deste acordo, 

segundo o establecido na disposición adicional segunda do Texto Refundido da Lei de 

contratos do sector público (en diante TRLCSP).   

En virtude do exposto, e en aplicación do establecido no artigo 151 do TRLCSP, 

proponse, ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Requirir aos tres licitadores, tendo en conta que o numero de prazas 

ofertadas é superior ás prazas solicitadas, para que no prazo de dez días hábiles, 

contados dende o seguinte a aquel no que reciban o requirimento, presenten á 

documentación establecida na cláusula décimo segunda do Prego de cláusulas 

administrativas que rexen a contratación. 

Segundo.-  Facultar ao alcalde para que continúe co procedemento de adxudicación 

das prazas, de conformidade co establecido nos apartados 2, 3 e 4  do artigo 151 do 

TRLCSP, en relación coa cláusula decimo terceira do Prego de cláusulas 

administrativas que rexen a contratación, e proceder a súa formalización, unha vez que 

se cumpran os requisitos establecidos na cláusula decimo quinta do citado Prego”.  

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

amosa a súa conformidade coa moción, e pide que no caso de que nalgún momento se 

voltan a sacar as prazas que quedaron vacantes, sexa, polo menos, ao mesmo prezo. 

 

A  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, renuncia ao seu turno de intervención. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que a propósito de voltar a sacar o 

dos taxis, hai que ter en conta a reunión co Director Xeral de Movilidade, e o que 

falaban alí os representantes dos veciños en relación ao taxi adaptado. Di o Sr. 
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Fernández que a cuestión é que, tal e como vai o concurso, Teo vai a seguir sen ter 

taxi adaptado e a xente terá que seguir pagando un sobreprezo para que veña un taxi 

adaptado de Santiago. Opina o Sr. Fernández que iso é cada día máis decepcionante, 

sobre todo á vista do que lle conta a xente. Remata o Sr. Fernández sinalando que so 

quería, aproveitando que se fala dos taxis, sacar o tema do taxi adaptado.  

 

O Sr. alcalde di que se recolle a petición do Sr. Parajó, engadindo que ese era o criterio 

que xa se ía a seguir. Explica que parece que había xente interesada que non 

concurriu ás prazas porque existía un bulo de que as vacantes se quitarían despois a 

un prezo inferior, cando iso non era certo. Remata o Sr. alcalde sinalando que se 

contempla facer unha nova convocatoria, nuns meses, pero ao mesmo prezo. 

 

O Sr. Parajó pregunta cantos taxis lle corresponden a Teo. 

 

O Sr. alcalde reposta que en principio un por cada 1000 habitantes. 

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

portavoz do PP, Sr. Guerra, renuncian ao seu 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, 5 PP, 2 BNG e  2 
grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.- Requirir aos tres licitadores, tendo en conta que o numero de prazas 
ofertadas é superior ás prazas solicitadas, para que no prazo de dez días hábiles, 
contados dende o seguinte a aquel no que reciban o requirimento, presenten á 
documentación establecida na cláusula décimo segunda do Prego de cláusulas 
administrativas que rexen a contratación. 
 
Segundo.-  Facultar ao alcalde para que continúe co procedemento de 
adxudicación das prazas, de conformidade co establecido nos apartados 2, 3 e 4  
do artigo 151 do TRLCSP, en relación coa cláusula decimo terceira do Prego de 
cláusulas administrativas que rexen a contratación, e proceder a súa 
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formalización, unha vez que se cumpran os requisitos establecidos na cláusula 
decimo quinta do citado Prego.  

 

7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO (PSdeG-PSOE) SOBRE MELLORA DA 
TRANSPARENCIA 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 grupo mixto (PSdeG-PSOE) de 12 de xuño de 

2013 (rex. entrada nº 5.325, de 14/06/2013) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de personal, seguridade cidadán, 

comunicación e medio natural de 20/06/2013.  
 

“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 mellora da transparencia 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 

 
Nestes últimos tempos, a transparencia apareceu como un dos temas esenciais e claves 
para entender os necesarios cambios das administracións públicas no noso país. 
 
A reclamada reedificación da Administración debe fundarse tamén 
nos postulados de transparencia e de participación cidadá, que han de 
harmonizarse, pois son compatibles, coas esixencias de legalidade e eficacia 
administrativas. Con iso, compleméntanse as bases do Estado democrático de Dereito: a 
Administración pública ha de actuar e decidir de acordo co principio de legalidade e ser 
eficaz e eficiente, pero non de costas ao cidadán, senón coa colaboración deste.  
 
Todo proceso de reforma administrativa debe ter en conta ambas as dúas dimensións, 
técnica e valorativa, xa que a vertente 
instrumental e a social e democrática da Administración están intimamente 
interrelacionadas. Máis que unha cuestión cuantitativa, se  trata dunha dimensión 
cualitativa: lograr unha calidade de goberno. 
 
No ámbito europeo o Dereito orixinario recolle os principios de apertura e participación 
(artigos 1, parágrafo segundo, e 11 Tratado da Unión  Europea) e os dereitos a unha boa 
administración e de acceso aos documentos (artigos 41 e 42 Carta dos Dereitos 
Fundamentais da UE); e no seu desenvolvemento o Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeo e do Consello do 30 de maio de 2001 regula a accesibilidade do público 
aos documentos das institucións. Por outra  parte, destaca o Convenio n.º 205 do Consello 
de Europa sobre Acceso aos Documentos Públicos aberto á firma o 18 de xuño de 2009. 
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No ámbito interno, xa a Constitución Española de 1978 recolleu numerosos rexistros de 
apertura e participación pública (en particular, artigos 9.2 y 105); e no seu 
desenvolvemento a transparencia e a participación cidadá constitúen principios xerais da 
actuación administrativa nas súas relacións cos cidadáns (art. 3.5 Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento 
administrativo común, na redacción dada pola Lei 4/1999.  
 
Pero analizar o cumprimento do principio de transparencia, non debe facerse desde unha 
perspectiva meramente teórica, sobre todo cando xa existen iniciativas a este respecto 
desde organizacións non gobernamentais a escala universal como Transparencia 
Internacional, organización dedicada a combater a corrupción, que congrega á sociedade 
civil, o sector privado e os gobernos nunha vasta colación global. 
 
Os Índices de Transparencia que elabora e publica Transparencia Internacional España 
están exclusivamente dirixidos a medir o nivel de transparencia das correspondentes 
institucións públicas, e iso a través da avaliación dos datos e a información que fan pública 
na súa páxina web en relación cos oitenta indicadores e áreas de transparencia de cada 
Índice, tal e como se explica de forma clara e detallada na Metodoloxía de cada un deles. 
 
Polo tanto, desde o PSdeG-PSOE de Teo optouse por analizar a páxina web do Concello de 
Teo nos oitenta indicadores e áreas de transparencia destes índices (que deben recollerse 
de forma clara e por separado na web e non só en documentos de órganos colexiados) a fin 
de comprobar o grado de transparencia da nosa administración municipal, análise que, 
salvo erro ou omisión non deliberada, quedaría así: 
 
 

INDICADORES DE TRANSPARENCIA    
A) INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL 
(17) 

 
 CUMPRE 

1.- Información sobre os cargos electos e o persoal do 
Concello (4) 

 
  

1. Especifícanse datos biográficos do Alcalde e dos concelleiros/as 
do Concello. 

 SI (SO 
GOBERNO) 

2. Especifícanse as direccións electrónicas do Alcalde e dos 
concelleiros/as do Concello. 

 SI (SO 
GOBERNO) 

3. Publícase a relación de postos de confianza do Concello, e o 
importe individual oucolectivo das súas retribucións. 

 
NON 

4. Publícase de forma completa a Relación de Postos de Traballo 
do Concello. 

 
NON 

2.- Información sobre a organización e o patrimonio do 
Concello (8) 

 
  

5. Especifícanse os diferentes Órganos de Goberno e as súas 
funcións. 

 
SI   

6. Especifícanse os datos básicos de organismos descentralizados, 
entes instrumentais e sociedadesmunicipais, así como enlaces ás 
webs destes 

 

---- 
7. Publícase de forma completa a Relación de Postos de Traballo 
ou Equipos de Persoal dosorganismos descentralizados, entes 
instrumentais e sociedades municipais. 

 

---- 
8. Está aprobada/ou e publícase a Axenda Local 21, e o Plan 
Estratéxico (ou Mapa estratéxico) municipal. 

 
---- 

9. Publícase a relación de Inmobles (oficinas, locais, etc.), tanto 
propios como en réxime dearrendamento, ocupados e/ou 
adscritos ao Concello. 

 

NON 
10. Publícase o número de Vehículos oficiais (propios ou 
alugados) adscritos ao Concello. 

 
NON 

11. Publícase a relación de bens mobles de valor histórico-  NON 
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artístico e/ou os de alto valor económico do Concello 

12. Publícase o Inventario de Bens e Dereitos do Concello.  NON 

3.- Información sobre normas e institucións municipais (5)    

Divúlgase información dos Órganos de Goberno Municipais:    

13. · Ordes do día previas dos Plenos Municipais.  SI 

14. · Actas dos Plenos Municipais.  SI 

15. · Acordos dos Plenos Municipais.  SI  

16. · Acordos das Xuntas de Goberno.  SI  
17. Existe e publícase un "Código ético ou de bo goberno" do 
Concello (preferentemente adaptado aoCódigo de bo goberno 
local aprobado por unanimidade dos grupos políticos na FEMP). 

 

NON 

B) RELACIÓNS COS CIDADÁNS E A SOCIEDADE (13)    

1.- Información e atención ao cidadán (7)    
18. Publícanse os horarios e prezos dos establecementos culturais 
e deportivos municipais abertos ao público 

 
SI 

19. Poden seguir os interesados on line o estado de tramitación e 
as incidencias do procedementoadministrativo que formularon. 

 
NON 

20. Pódese ver o Mapa da propia Web do Concello.  SI 
21. Infórmase na Web sobre situación e cortes no tráfico, e/ou 
incidencias nos servizos municipais. 

 
SI 

22. Recóllese na Web información actualizada sobre a situación 
ambiental (contaminación do aire eacústica) no municipio. 

 
NON 

23. Considérase na Web un espazo reservado para as diferentes 
Asociacións de veciños do municipio. 

 
SI 

24. Existen foros de discusión na Web municipal.  NON   

2.- Grao de compromiso para coa cidadanía (6)    

25. Existe e publícase un Regulamento de Participación cidadá.  SI 
26. Existen e infórmase sobre os Consellos municipais de 
participación cidadá. 

 
NON 

27. Infórmase sobre a composición e o funcionamento das Xuntas 
municipais de Distrito ou dos barrios do municipio 

 
---- 

28. Existen canles de participación cidadá nos temas estratéxicos 
(Foros cidade, Consellos sociais deUrbanismo, Mesas cidadás para 
plans estratéxicos ou de cidade...). 

 

NON 
29. Posibilítanse as suxestións e a participación cidadá na 
elaboración dos Presupostos municipais 

 
NON 

30. Existe e infórmase sobre unha/s Carta/s de Servizos 
municipais, e do grao de cumprimento doscompromisos 
establecidos nestas. 

 

NON 

C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCEIRA (14)    

1.- Información contable e orzamentaria (5)    
31. Publícanse as alegacións formuladas aos Presupostos no 
período de información pública. 

 
NON 

32. Publícanse as Modificacións orzamentarias aprobadas polo 
Pleno. 

 
NON 

33. Publícanse os Presupostos dos organismos descentralizados, 
entes instrumentais e sociedades municipais 

 
---- 

Publícanse os seguintes indicadores financeiros e orzamentarios:    
34. * Superávit (ou déficit) por habitante (Resultado 
orzamentario axustado / n.º habitantes). 

 
NON 

35. * Autonomía fiscal (Dereitos recoñecidos netos de ingresos 
tributarios / Dereitos recoñecidos netos totais). 

 
NON 

2.- Transparencia nos ingresos e gastos municipais (5)    
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Difúndense os seguintes indicadores, relacionados cos ingresos e 
gastos da Corporación: 

 
  

36. * Ingresos fiscais por habitante (Ingresos tributarios/n.º 
habitantes)). 

 
NON 

37. * Gasto por habitante (Obrigas recoñecidas netas / n.º 
habitantes)). 

 
NON 

38. * Investimento por habitante (Obrigas recoñecidas netas 
(Cap. VI e VII) / n.º habitantes)). 

 
NON 

39. * Período medio de pagamento (Obrigas pendentes de 
pagamento x 365 / Obrigas recoñecidas netas)). 

 
NON 

40. * Período medio de cobramento (Dereitos pendentes de 
cobramento (Cap. I a III) x 365 / Dereitos recoñecidos netos)). 

 
NON 

3.- Transparencia nas débedas municipais (4)    

41. Publícase o importe da débeda pública municipal.  NON 
42. Facilítanse datos acerca da evolución da débeda en 
comparación con exercicios anteriores. 

 
NON 

Divúlganse os seguintes indicadores:    
43. * Endebedamento por habitante (Pasivo esixible (financeiro) / 
n.º habitantes)). 

 
NON 

44. Endebedamento relativo (Débeda Municipal/Presuposto total 
Concello). 

 
NON 

D) TRANSPARENCIA NAS CONTRATACIÓNS DE SERVIZOS 
(4) 

 
  

1.- Procedementos de contratación de servizos (2)    
45. Infórmase sobre a composición, forma de designación e 
convocatorias das Mesas de contratación. 

 
SI 

46. Publícanse as Actas das Mesas de Contratación.  NON 
2.- Relacións e operacións con provedores e contratistas 
(2) 

 
  

47. Publícase a lista e/ou a contía das operacións cos provedores 
máis importantes do Concello. 

 
NON 

48. Publícase a lista e/ou a contía de operacións cos 
adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello. 

 
NON 

E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E 
OBRAS PÚBLICAS (17) 

 
  

1.- Plans de ordenación urbana e convenios urbanísticos 
(4) 

 
  

49. Ten unha sección visible na Web dedicada ao Urbanismo.  SI 

50. Está publicado o Plan Xeral de Ordenación Urbana   SI 

51. Publícanse os mapas e planos que detallan o PXOM  SI 
52. Publícanse (e mantéñense publicadas) as modificacións 
aprobadas do PXOM 

 
---- 

2.- Decisións sobre recalificacións e adxudicacións 
urbanísticas (2) 

 
 

53. Publícase información precisa dos Convenios urbanísticos do 
Concello. 

 
---- 

54. Publícase información precisa dos Plans parciais sobre os usos 
e destinos do chan. 

 
---- 

3.- Anuncios e licitacións de obras públicas (3)    
55. Publícase información precisa da normativa vixente en 
materia de xestión urbanística do Concello. 

 
SI 

56. Publícanse os proxectos, os pregos e os criterios de licitación 
das obras públicas máis importantes. 

 
SI 

57. Publícanse as modificacións dos proxectos das obras máis 
importantes. 

 
SI 

4.- Información sobre concorrentes, ofertas e resolucións 
(2) 
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58. Publícase o listado de empresas que concorreron á licitación 
das obras públicas. 

 
NON 

59. Publícase o nome das empresas que realizaron as obras de 
urbanización máis importantes. 

 
SI 

5.- Seguimento e control da execución de obras (3)    
60. Achégase información precisa sobre cada unha das obras 
máis importantes de infraestrutura que está encurso (Obxectivos 
da obra e responsable municipal; contratista/s responsable/s; 
importe presupostado;período de execución). 

 

SI 
61. Publícase a data concreta prevista para a finalización das 
obras municipais máis importantes (máisde 500.000 euros), ou 
ben a data concreta de inicio e o prazo de execución das 
devanditas obras. 

 

SI 
62. Difúndese periodicamente (polo menos semestral) 
información sobre as obras de infraestrutura realizadas,e/ou as 
aprobadas pendentes de execución (informes, comunicados, 
notas de prensa, etc.). 

 

SI 

6.- Indicadores sobre urbanismo e obras públicas (3)    

Divúlganse os seguintes indicadores:    
63. Investimento en infraestruturas por habitante (Gastos do 
exercicio (executados) en investimento (capítulo 6) 
eninfraestruturas / n.º habitantes). 

 

NON 
64(a). Porcentaxe de ingresos derivados do urbanismo / 
Presuposto total de ingresos. 

 
NON 

65(a). Porcentaxe de gastos derivados do urbanismo / Presuposto 
total de gastos. 

 
NON 

F) INDICADORES NOVA LEI DE TRANSPARENCIA (AO) (15)    

1.- Planificación e organización do Concello (2)    
66. Publícanse os Plans e Programas anuais e plurianuais nos que 
se fixan obxectivos concretos, asícomo as actividades, medios e 
tempo previsto para a súa consecución. 

 

NON 
67. Publícase un Organigrama actualizado que permite identificar 
os responsables dos diferentes órganos 

 
SI 

2.- Contratos, convenios e subvencións (6)    
68. Publícanse todos os Contratos formalizados, con indicación do 
obxecto, o importe de licitación e deadxudicación, o 
procedemento utilizado, os instrumentos a través dos cales se 
publicou, o número de licitadores participantes no procedemento 
e a identidade dos adxudicatarios. 

 

NON 

69. Publícanse as modificacións dos Contratos formalizados.  NON 
70. Publícanse periodicamente (como mínimo trimestralmente) os 
Contratos menores formalizados, aomenos de forma agregada 
(n.º de contratos e importe global). 

 

NON 
71. Publícanse datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume 
orzamentario de Contratos adxudicados através de cada un dos 
procedementos previstos na lexislación de contratos do sector 
público. 

 

NON 
72. Publícase a relación dos Convenios subscritos, con mención 
das partes asinantes, o seu obxecto e no seucaso as obrigas 
económicas convidas. 

 

NON 
73. Publícanse as Subvencións e axudas públicas concedidas con 
indicación do seu importe, obxectivo oufinalidade e beneficiarios. 

 
SI 

3.- Altos cargos do Concello e Entidades participadas (4)    
74. Publícanse as retribucións percibidas polos Altos cargos do 
Concello e os máximosresponsables das Entidades participadas 
por este. 

 

----- 

75. Fanse públicas as indemnizacións percibidas con ocasión do  ----- 
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abandono dos cargos. 

76. Publícase o Rexistro de Intereses de Actividades e de Bens 
dos Altos cargos do Concello 

 
----- 

77. Publícanse as resolucións ditadas pola oficina de Bo Goberno 
e Conflitos de Interese (ou órganoanálogo) sobre a 
compatibilidade das actividades privadas a realizar polos cargos. 

 

---- 

4.- Información económica e orzamentaria (3)    
78. Publícanse os Presupostos do Concello, con descrición das 
principais partidasorzamentarias e información actualizada sobre 
o seu estado de execución. 

 

NON  
79. Publícanse as Contas Anuais/Conta Xeneral do Concello 
(Balance, Conta de Resultadoeconómico-patrimonial, Memoria, e 
liquidación do Presuposto). 

 

NON 
80. Publícanse os Informes de Auditoría de contas e os de 
Fiscalización por parte dos Órganos decontrol externo (Cámara ou 
Tribunal de Contas), do Concello e das entidades do sector 
público municipal 

 

NON 
 
Se tivésemos en conta a puntuación outorgada pola organización Transparencia 
Internacional en base a esta enquisa, o Concello de Teo tería unha puntuación de 25 sobre 
68  (suprimindo certos indicadores que non se poden aplicar ao Concello de Teo), polo que 
non chegaría nin de lonxeao aprobado. 
 
Por apartados, os resultados serían os seguintes: 
 

- Información sobre a corporación municipal: 7de 14 
- Relacións cos cidadáns e a sociedade: 5 de 12. 
- Transparencia económica-financeira: 0 de 13. 
- Transparencia nas contratacións de servizos: 1 de 4. 
- Transparencia en materias de urbanismo e obras publicas: 10 de 14. 
- Indicadores da nova Lei de Transparencia: 2 de 11. 

 
A fin de acadar un maior cumprimento do principio de transparencia no noso Concello,  e á 
vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte  
 

ACORDO 
 

INSTAR AO GOBERNO MUNICIPAL á adopción de medidas para aumentar o grado de 
transparencia do Concello de Teo, na súa páxina web, a través do cumprimento dos 
indicadores de Transparencia Internacional”. 
 
 
Explica a Sra. Lemus que se trata de mellorar a transparencia da información do 

concello, engadindo que hai ámbitos nos que existe bastante información, por exemplo 

en urbanismo, onde o de urbanismo en rede é unha boa iniciativa, pero non noutros 

ámbitos, como por exemplo o económico. Salienta a Sra. Lemus que non é 

imprescindible que se faga todo mañá, pero sí que se mellore progresivamente. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

amosa a súa conformidade coa moción, engadindo que é interesante que se lle 

proporcione á cidadanía á maxima información posible. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que lle da desconfianza cando se 

insiste moito na transparencia, na ética, ou noutras cuestións das que xa non se 

debería falar porque debían estar xa en todo tipo de actuación pública, engadindo que 

chega un momento en que estas verbas perden o seu significado. Salienta o Sr. 

Fernández que, entrando na moción, hai cuestións que a día de hoxe faltan na páxina 

web e son curiosas, como o tema do personal de confianza, as retribucións, os 

orzamentos, o código ético do goberno, o aprobado pola FEMP, etc. Salienta o Sr. 

Fernández que hai que intentar dar toda a información, porque non hai ninguna razón 

para ocultala. Remata o Sr. Fernández anunciando o apoio do seu grupo á moción, non 

tanto polo que é senón polo que debería ser. 

 

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

O Sr. alcalde explica que o equipo de goberno tamén está a favor da moción, asumindo 

o compromiso de ir cumprindo gradualmente o que se solicita, tendo en conta que hai 

algunhas cousas que xa se poderan cumprir de inmediato, e outras nas que haberá 

que traballar. Explica que na materia de novas tecnoloxías se foron dando pasos, porén 

se seguirá avanzando. 

 

A Sra. Lemus agradece o posicionamento favorable de todos grupos, engadindo que 

cando se fala de transparencia, ademais das palabras, hai que ter en conta que se trata 

dunha moción que non é novidosa, pero que se se teñen os datos deberían aparecer 

progresivamente na páxina web do concello. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

non ten nada que engadir. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que lle gostaría poñer un exemplo e 

referirse á información que se da dos Plenos na web. Explica que na páxina web 

aparece a información do Pleno de hoxe, alguén decide o que se pon o que se pon 
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primeiro, etc, e opina que tamén se pode ter unha reunión coa oposición para ver que 

se quere destacar ou poñer na web na orde do día. 

 

O Sr. alcalde sinala que se recolle. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e sinala que non ten nada que engadir. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda instar ao goberno municipal adopción de medidas para 
aumentar o grado de transparencia do Concello de Teo, na súa páxina web, a 
través do cumprimento dos indicadores de Transparencia Internacional. 
 
 
8.- MOCIÓNS. 

Antes de entrar no punto noveno da orde do día relativo a rogos e preguntas, o Sr. 

alcalde sinala que hai unha moción de urxencia do PP. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José Guerra Calvelo. 

 

O Sr. Guerra sinala que vai a intervir o concelleiro do seu grupo, D. José Patiño 

Amboage. 

 
O Sr. Amboage sinala que a proposta responde ao problema que existe na escola 

infantil e no centro médico, porque é moi necesario que entre o concello e a Xunta 

poñan un semáforo aí, porque xa colleron a unha señora maior e os nenos corren moito 

perigo.  

 
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 PP sobre a 
inseguridade viaria nos accesos ó Centro de saúde e á escola infantil de 
Pontevea. 
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O Sr. Patiño da conta da moción do seu grupo de 21/06/2013 (rex. entrada nº 5728), 

sobre proposta para a adopción dun Acordo Municipal dirixido a eliminar a inseguridade 

viaria nos accesos ó Centro de Saúde e á Escola Infantil de Pontevea, que se recolle a 

continuación. 

 
“JOSE MANUEL  GUERRA  CALVELO,  voceiro  do  Grupo Municipal  do  Partido  Popular  de  Teo,  no 
nome e  representación      do     mesmo e      ao      abeiro      do      establecido      no      Regulamento de   
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais de 1986, eleva ao Pleno da 
Corporación, con data 27 de xuño de 2013, para o seu debate, a seguinte MOCIÓN  
 

Proposta para a adopción dun Acordo Municipal dirixido a eliminar a Inseguridade Viaria 
nos accesos ó Centro de Saúde e á Escola Infantil de Pontevea. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Neste  lugar  do  Concello  de  Teo,  estase  detectando  un  problema  de  inseguridade  viaria 
importante e tamén de mobilidade, posto que nas horas de entrada e saída das clases e nas horas 
de atención sanitaria hai aglomeracións de alumnos/as, coches particulares que veñen a recoller 
a estes nenos/as, ademais das persoas que acoden ó Centro de saúde diariamente. 
 
A seguridade viaria na contorna do Centro de saúde e da Escola  infantil de Pontevea debería de 
ter  un  deseño  con  criterios  óptimos  de  seguridade  para  todos/as  os/as  usuarios/as  destes 
servizos. 
 
En base a isto, acadaríanse uns obxectivos que repercutirían de forma moi positiva na vida destes 
usuarios/as, posto que: 
‐ Se minimiza a posibilidade de situacións de risco que poidan implicar accidentes. 
‐ Redúcense custos, non só socioeconómicos, senón incluso vitais. 
 
Feita a comprobación do estado de abandono no referente á seguridade dos usuarios/as en xeral, 
o que  leva un perigo moi grande para os usuarios/as,  facemos especial  fincapé en que hai que 
tomar medidas urxentes para evitar situacións complicadas. 
 
 
Por  todo  o  exposto,  o  Grupo Municipal  do  Partido  Popular,  propón  á  consideración do  Pleno 
o seguinte: 
  
 Que se proceda, con efecto inmediato, a tomar medidas preventivas, por parte do Concello 
de Teo, nesta zona, poñendo  semáforos a unha distancia prudente nas dúas direccións e que o 
usuario/a poida pulsar para cruzar con seguridade ou bandas rugosas, ben sinalizadas, co obxecto 
de que a velocidade dos vehículos sexa menor e non haxa perigo para os viandantes. 
 
 Acondicionar o aparcadoiro habilitado fronte ó Centro de Saúde e da Escola Infantil, posto 
que está cheo de fochancas e non reúne as condicións óptimas. 
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En Teo, a 13 de xuño de 2013 
 

Asinado: José Manuel Guerra Calvelo 
 
Voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Teo” 
 
 

O Sr. alcalde sinala que o equipo de goberno ten unha emenda, que se reparte entre 

os diferentes grupos, relativa á cuestión competencial, porque a estrada é de 

titularidade da Xunta. Reprodúcese a continuación a citada emenda que substituiría á 

primeria parte do acordo proposto. 

 

“Solicitar á Xunta de Galicia que adopte as medidas oportunas para mellorar a 

seguridade vial neste punto (P.K.: 10.8) da AC-841, con medidas tales como un paso 

peonil regulado mediante semáforos con pulsador, baixar límite de velocidade, bandas 

rugosas de preaviso de paso peonil e sendas ou beirarrúas, cando menos dende 

Pontevea”. 

 

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

estar de acordo coa moción, porén como a estrada é da Xunta de Galicia haberá que 

instarlle a ela, polo que tamén está de acordo coa emenda. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa a súa conformidade 

coa moción e coa emenda. Pregunta a Sra. Lemus canto está previsto o do 

aparcadoiro. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que dende o BNG se aledan de que 

se presenten propostas concretas de mellora da seguridade viaria, pois é un dos 

problemas graves que se está padecendo. Lembra o Sr. Fernández que en xaneiro 

aprobouse unha moción do BNG na que se instaba á aprobación dun plan de 

seguridade viaria. Salienta que a proposta, ao ser aprobada, se convertiu en proposta 

do concello e que esta moción que se propón agora enmárcase nese contexto. Amosa 

o Sr. Fernández a conformidade do seu grupo coa emenda do grupo municipal ao 

tratarse dunha cuestión de competencia e remata sinalando que dende o seu grupo 

queren insistir en que seguen esperando por un plan de seguridade viaria. 
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O Sr. Amboage amosa a conformidade do seu grupo coa emenda e solicita que se 

manteña a segunda parte do acordo relativa ao aparcadoiro fronte o centro de saúde. 

 

O Sr. alcalde di que se vai a manter, engadindo que a idea é facer un arranxo o antes 

posible. Lembra o Sr. alcalde que xa se comentara cal é a postura da Xunta, que 

considera que na zona de Pontevea e na da Ramallosa non ten sentido sinaléctica que 

regule o paso de peóns porque creen que pode provocar máis accidentes. Opina o Sr. 

alcalde que no caso de Pontevea debería existir cando menos un semáforo, porque un 

paso de peóns so non chega. 

 

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

turno de intervencións. 

 

O Sr. alcalde aclara que se sometera a votación a moción do PP coa emenda 

formulada polo equipo de goberno e aceptada polo grupo municipal do PP e demais 

concelleiros da Corporación. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda: 

Solicitar á Xunta de Galicia que adopte as medidas oportunas para mellorar a 
seguridade vial neste punto (P.K.: 10.8) da AC-841, con medidas tales como un 
paso peonil regulado mediante semáforos con pulsador, baixar límite de 
velocidade, bandas rugosas de preaviso de paso peonil e sendas ou beirarrúas, 
cando menos dende Pontevea. 

 

Acondicionar o aparcadoiro habilitado fronte ó Centro de Saúde e da Escola 
Infantil, posto que está cheo de fochancas e non reúne as condicións óptimas. 
 

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 outro grupo municipal quere 
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presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos grupos 

municipais. 

 

9.- 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.- Di o Sr. Parajó que non lle gusta meterse cos concelleiros que están na 

Corporación, porén chega un momento en que lle doen algunhas cosas e cando lle 

doen ten que meterse, aínda que o sinte porque se leva ben con el. Dirixíndose ao Sr. 

Francos, o Sr. Parajó dille que a parroquia de Calo, chega dende Solláns ata Vilar de 

Francos, e é o centro neurálxico da zona sureste, resultando polo tanto inconcebible 

que nas festas de Calo estea sen limpar. Di que co Sr. Francos é co primeiro 

concelleiro con dedicación exlusiva co que lle pasou esto. Refírese o Sr. Parajó á zona 

de abaixo, Balcaide, Casalonga, Osebe, Francos, etc, e di que están sen limpar 

sinalando que xa non se mete coa de arriba. Pide tamén o Sr. Parajó que se arranxen 

ás beirarrúas diante da farmacia, porque xa se caeu unha señora, e xa llo dixo ao Sr. 

Francos pero este concelleiro non fai nin caso, polo que haberá que quitarlle a 

dedicación. Opina o Sr. Parajó que con dous tractores non se pode deixar a metade da 

parroquia sen limpar. O Sr. Parajó, dirixíndose a Sr. Francos, dille que se lle molestou o 

que dixo lle pide disculpas, xa que non era a súa intención.  

 

2.- Di o Sr. Parajó que viu na prensa o problema dos Verxeles, cun “dime e direte” do 

partido popular e o Sr. Hermández, e pide que se lle explique que pasou. 

 

O Sr. alcalde di que existe un acordo do Pleno de solicitar unha xuntanza dos voceiros 

para tratar o tema dos Verxeles, reiterada cunha carta súa e que non existiu resposta, 

senón que existiron evasivas, e resulta que en 24 horas existiu unha nota de prensa do 

PP de Galicia, onde se informa que o Conselleiro , en calidade de Vicesecretario do PP 

de Galicia, tivo unha xuntanza co PP de Teo sobre o tema. Di o Sr. alcalde que se 

entende que é un tema institucional, e que existía unha solicitude conxunta da 
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corporación, engadindo que este tipo de prácticas é un uso partidista da institución. 

Salienta que na nota non se chega a ningún tipo de acordo, nin solución, reiterándose 

que se trata dun problema de competencia municipal, a pesar de que é unha obra 

exectuada con fondos autonómicas e entregada fai un ano e pico. 

 

O Sr. Parajó pregunta se o problema está sen solucionar. 

 

O Sr. alcalde asinte. 

 

O Sr. Parajó di que viu unha carta enviada ao Conselleiro que non estaba asinado polo 

Sr. alcalde. 

 

O Sr. alcalde di que despois se remitiu asinada por el. 

 

O Sr. Parajó di que lle pareceu unha carta un pouco frívola, porque unha carta para 

pedirlle unha reunión ao Conselleiro e que non estivera asinada polo alcalde, non é 

normal.  Remata o Sr. Parajó sinalando que esto tamén pasaba antes e pregunta se vai 

a existir a entrevista. 

 

O Sr. alcalde di que a próxima vez coa carta lle mandará flores ao Sr. Hernández. 

 

Pregunta o Sr. Parajó se se vai a celebrar a reunión. 

 

O Sr. alcalde sinala que se lle dixo que se buscaría hoco na axenda. 

 

3.-  O Sr. Parajó di que lle gostaría felicitar ao Sr. Sisto porque a pista do San Martiño e 

a de Mondelo quedaron moi ben, aínda que aquela pista se puido anchear un pouco 

máis. 

 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, di que vai a formular dúas preguntas e un 

rogo. 
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4.- Sinala a Sra. Lemus que os veciños de Rarís din que se limpou unha parte da 

parroquia e outra non, e aínda que a outra está para setembro, quizáis para próximos 

anos estaría ben limpala toda, para no facer distincións entre unha parte e outra.  

 

O Sr. alcalde di que o calendario está subido, engadindo que, tratándose de Calo, 

existe unha externalización porque a carga de traballo no permitía outra cousa, aínda 

que se poden mirar as distorsións temporais. 

 

5.- Refírese a Sra. Lemus á obra da estrada de Lucí-Vilariño, que se incluiu no POS 

2012, e di que os veciños seguen queixándose. Sinala que como o Sr. Sisto, cando llo 

comentou, lle dixo que non sabía moi ben de que lle estaba falando, lle trae unhas 

fotos, que amosa, engadindo que llas entregara. Pide a Sra. Lemus que a brigada de 

obras arranxe o tema. 

 

6.- Sinala a Sra. Lemus que despois do de onte está moi cabreada polo tema dos 

Verxeles, engadindo que se por ela fora, nin reunión nin nada, iría directamente á vía 

xudicial. 

 

O Sr. alcalde resposta que non descartan a vía xudicial, e que se mirará. 

 

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

 

1.- O Sr. Fernández di que quería instar a instalación de espellos por cuestións de 

seguridade viaria en Cobas, xunto á ferretería na saída dende o campo de fútbol de 

Cacheiras e outro en Pontevea, en Xermeade, na incorporación que hai da estrada de 

Pontevea a Ponteulla, a carón de madeiras cajaraville. Salienta o Sr. Fernández que no 

caso de Cobas é gravísimo, alí onde se estreita a estrada, e que na saída do campo de 

fútbol da Cañoteira, na incorporación, hai que meter o morro, se non non se ve. 

 

2.- Pregunta o Sr. Fernández porque non se pinta a praza de aparcamento para 

discapacitados no centro da saúde de Os Tilos. 
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3.- Pregunta o Sr. Fernández proque se tardou tanto en limpar a praza de Os Tilos, 

despois de San Xoan. 

 

4.- Refírese o Sr. Fernández á necesidade de regulamentar o tráfico cando se fan as 

obras. Di que por exemplo en Recesende, se puxo o semáforo en verde e un coche 

que saiu quedou manchado de asfalto. Di o Sr. Fernández que se se fai así haberá que 

cortar a estrada, porque senón o concello terá que abonar unhas cantidades que non 

tería que abonar. 

 

O Sr. alcalde sinala que a responsabilidade é da empresa que executaba a obra, e que 

se lle transmitiran as queixas, engadindo que se mirará o dos espellos.  

 

Tratándose da praza dos Tilos o Sr. Sisto resposta que a de Reis está pintada e que a 

dos Tilos non se pintou porque se vai a formigonar un trozo no aparcadoiro que hai na 

zona de abaixo, e despois pintarase. 

 

5.- A concelleira do BNG, Sra. Dieguez, refírese á maleza das estradas sinalando que 

existen sitios onde impide a visibilidade, como por exemplo en Oza e tamén onde o 

restaurante Avenida.  

 

O Sr. alcalde resposta que se recolle a petición e que se mirará. 

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

 

1.- O Sr. Guerra sinala que polo que se refire á reunión co Sr. Hermandez, o Sr. Pallas 

quere dar uns datos. O Sr. Guerra dille ao Sr. Francos que no límite entre Oza e San 

Andrés de Illobre  hai uns socabons que haberá que arranxar, engadindo que case todo 

o concello está así, pero que neste caso é peor. Di o Sr. Guerra que ir a Bamonde a 

facer unha pista e voltar o día seguinte para facer outra pista, non ten sentido. Salienta 

que as pistas están nun estado lamentable, e  que con dous tractores o concello tiña 

que estar como unha patena. 
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O Sr. alcalde explica que estivo en Bamonde e que hai núcleos interiores que están 

mal, pero os viarios principais están bastante ben, e se vai por pistas cun estado que 

non tiñan antes.  

 

O Sr. Guerra di que con todo o respeto hai que ter en conta que, ademais das 

principais, tamén existen pistas. 

 

2.- O Sr. Guerra di que foi pola estrada de Recesende e aínda que quedou ben, parece 

ser que polo centro se está desprendendo o asfalto. 

 

O Sr. alcalde di que se mirará. 

 3.- O Sr. Vázquez Pallas di que o conselleiro viu a Teo na súa condición de 

Vicesecretario do PP de Galicia, e como tal pode vir e falar co grupo de Teo. Reitera 

que se ven como Vicesecretario, eles se interesan por todo, entre outras cosas polo 

tema da reunión co alcalde e os portavoces, e dixo que buscaría un hoco. 

 

O Sr. alcalde di que todos os partidos están lexitimados para ter encontros cos seus 

responsables políticos, porén é un tema que afecta á institución, existe unha petición 

dunha entrevista do conxunto da  corporación, e se trata dunha obra executada con 

fondos autonomicos, que está dando problemas. Opina que a nota de prensa do PP de 

Galicia é impresentable porque non ten ningún acordo, lle bota ao concello a 

responsabilidade da obra que executaron, etc. O Sr. alcalde cree que esa non é 

maneira de funcionar, engadindo que hai que diferenciar entre cuestións partidistas e 

temas institucionais. 

 

Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e di que cando gobernaba o bipartito 

os consellerios non recibían ao alcalde de Teo. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que o que o Sr. alcalde acaba de dicir, en canto o tema do 

respeto, lle parece estupendo, porén haberá que lembrar que o Sr. alcalde mandou 

unha carta pedindo unha reunión, asinada pola xefa de gabinete, sen desmerecer en 

nada a esta porque ese non é o sentido. O Sr. Vázquez Pallas asegura que existirá a 
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reunión cos portavoces, engadindo que eles se reuniron co conselleiro ás dez da noite, 

e que non sabe se os portavoces a esa hora lle virá ben unha reunión.  

 

O Sr. alcalde di que durante estes seis anos existiron xuntanzas, e que non sabe se o 

Sr. Hernández precisaba bombóns, engadindo que a proxima vez, utilizando a retranca, 

llos manda.  Di o Sr. alcalde que o da solicitude se pode utilizar como excusa, porén 

despois da Xunta de portavoces,  mandouse outra carta asinada por el, engadindo que 

se é unha cuestión horaria, están dispostos, polo Sr. Hernández, a estar no concello 

ata as tres da mañá. 

 

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

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

Secretaria, dou fe. 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  7/2013 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 29 XULLO DE 2013 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e nove de xullo de dous mil trece, 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 
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Secretaria xeral:  
D.ª Virginia Fraga Díaz 

Interventora acctal. 
D.ª Pilar Sueiro Castro 
 
ORDE DO DÍA: 
1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DE 27.06.13. 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  529/13 Á 601/13). 

3.- DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS 
OPERACIÓNS COMERCIAIS DO 2º TRIMESTRE DE 2013. 

4.- DAR CONTA DA RELACIÓN CERTIFICADA RELATIVA ÁS OBRIGAS 
PENDENTES DE PAGO. 

5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 
2012. 

6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE 1ª MODIFICACIÓN DA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR APROVEITAMENTO 
ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVIZOS E SUMINISTROS DE INTERESE XERAL OU QUE AFECTEN Á 
XERALIDADE OU A UNHA PARTE IMPORTANTE DO VECINDARIO. 

7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACION DA MEDIDA 
CAUTELAR ADOPTADA NO EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DE OFICIO DE 
CAMIÑO EN MOUROMORTO. 

8.- DITAME DA  PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS DO 
CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO 
CONCELLO DE TEO. 

9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ADHESIÓN Ó CONVENIO PARA A 
CREACIÓN DUN FONDO SOCIAL DE VIVENDAS. 
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10.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE REXEITAMENTO DA VIOLENCIA 
TERRORISTA. 

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 e unha horas, declara público e aberto o acto. 

 

O Sr. alcalde explica que aínda que hoxe o Pleno estaba convocado para as vinte 

horas, en virtude das distintas solicitudes formuladas e tendo en conta os actos que se 

están celebrando en Compostela, adiouse ata as vinte e unha horas. 

 

Explica que, tratándose do desenvolvemento da sesión, a petición dalguns concelleiros 

e por telo así acordado os voceiros dos diferentes grupos, someteranse a votación 

todos os puntos da orde do día, agás o asunto incluído no punto 10, relativo a unha 

moción do PP sobre o rexeitamento da violencia terrorista, non abríndose debate en 

virtude do loito oficial decretado polo accidente acontecido o día 24 de xullo, non 

formulándose tampouco rogos e preguntas. 

 

Salienta o Sr. alcalde que antes de comezar cos asuntos do Pleno, lle gostaría 

agradecer ao servizo de emerxencias do concello de Teo a súa participación no 

accidente do día 24. Di o Sr. alcalde que lle consta que foi unha participación dura, en 

primeira liña, e que aínda a día de hoxe algúns están afectados polo acontencido. 

Salienta que se comportaron como verdadeiros profesionais. 

 

O Sr. alcalde sinala que o Pleno que se está a celebrar non se puido mover por 

cuestións de prazos e que en todo caso antes de comezar vaise gardar un minuto de 

silencio polas víctimas do acontecido o día 24 de xullo en Compostela. 

 

Rematado o minuto de silencio, pásanse 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 DE 27.06.2013. 
O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 27/06/2013. 

 

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

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  529/13 Á 601/13). 

Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 21 de xuño ata o 23 de 

xullo de 2013, que comprenden os números 529 ao 601, 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.- DAR CONTA DO INFORME DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS 
OPERACIÓNS COMERCIAIS DO 2º TRIMESTRE DE 2013. 

O Sr. alcalde da conta do informe de Tesourería e Intervención, de 11/07/2013, sobre o 

cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no segundo trimestre de 

2013, 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.- DAR CONTA DA RELACIÓN CERTIFICADA RELATIVA ÁS OBRIGAS 
PENDENTES DE PAGO. 

O Sr. alcalde da conta da relación certificado relativa ás obrigas pendentes de pago, 

segundo o documento obrante no expediente, nos termos seguintes: 

 
“DACIÓN DE CONTA 

 
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde- Presidente do Concello de Teo, en cumprimento do 
disposto no artigo 16.1 do Real Decreto-Lei 8/2013, de 28 de xuño, de medidas 
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urgentes contra a morosidade das administracións públicas e de apoio a entidades con 
problemas financieros. 
 
DOU CONTA ao Pleno da Corporación da remisión, por parte da intervención 
municipal, en data 12/07/2013, da relación certificada relativa ás obrigas pendentes 
de pago do concello de Teo, ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, por 
vía telemática e firma electrónica. 
 
O resumo da relación certificada é o seguinte: 
Nº de facturas/ liquidacións: 11 
Importe total das obrigas pendentes de pago: 422.295,52€ 
 
 
Teo, 18 de xullo de 2013. 
 
Martiño Noriega Sánchez” 
  

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 
5.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 
2012. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 17/07/2013, que se recolle a continuación. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 
Visto o expediente da Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 

2012, 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 03/06/2013 . 

Tendo en conta que a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2012 estivo exposta ao 

público durante quince días hábiles, mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da 

Provincia (BOP) nº 115 , de data 18/06/2013 , 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 
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reclamacións, reparos ou observacións, segundo consta no informe emitido polos 

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 

2012. 

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. 

Terceiro.- Enviar  ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a Conta Xeral  

2012, nos termos que indica a Orde HAP/2105/ 2012, de 1 de outubro. 

Teo, 17 de xullo de 2013 

O ALCALDE 

Martiño Noriega Sánchez” 

 
Aberta a 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 a abstención dos seus respectivos grupos. 

 

Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
con sete votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as) e dez abstencións (6 
PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), acorda: 
Primeiro.- Aprobar a Conta Xeral do Concello de Teo correspondente ao exercicio 
2012. 
 
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. 
 
Terceiro.- Enviar  ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a Conta 
Xeral  2012, nos termos que indica a Orde HAP/2105/ 2012, de 1 de outubro. 
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6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE 1ª MODIFICACIÓN DA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR APROVEITAMENTO 
ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVIZOS E SUMINISTROS DE INTERESE XERAL OU QUE AFECTEN Á 
XERALIDADE OU A UNHA PARTE IMPORTANTE DO VECINDARIO. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 11/07/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos 

económicos de 23/07/2013. 

“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 aproveitamento especial do dominio público por empresas prestadoras de 
servizos e suministros de interese xeral ou que afecten á xeralidade ou a unha parte 
importante do vecindario, vixente dende data 22/02/2010. 
 
Considerando  que a citada Ordenanza Fiscal foi impugnada pola empresa Telefónica 
Móviles de España SA, dictándose Sentenza pola Sala do Contencioso Administrativo 
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en data 10/12/2012, que anula os artigos 
2.2,3.3, 5 e 6 do texto da ordenanza fiscal. 
 
Considerando que a Ordenanza Fiscal referida foi impugnada tamén pola empresa 
France Telecom España SA, dictándose sentenza de data 05/02/2013, pola Sala do 
Contencioso Administrativo  do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ven a 
ratificar a sentenza anterior. 
 
Considerando que a proposta de modificación da Ordenanza Fiscal de referencia foi 
elevada a Comisión Especial de Contas, Facenda e Asuntos Económicos de data 
20/06/2013, que acordou deixar o asunto sobre a mesa por cuestións formais. 
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 10/07/2013. 
 
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 aproveitamento especial do dominio público por empresas prestadoras de 
servizos e suministros de interese xeral ou que afecten á xeralidade ou a unha parte 
importante do vecindario, vixente dende data 22/02/2010. 
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1ª MODIFICACIÓN DA  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 

APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVIZOS E SUMINISTROS DE INTERESE  XERAL OU QUE 

AFECTEN Á XERALIDADE OU A UNHA PARTE IMPORTANTE DO VECINDARIO 

 

Artigo 1º.- modificación do artigo 2º.-feito impoñible 

Se suprime o apartado 2 do artigo 2, de xeito que queda redactado como segue: 

“Artigo 2.-feito impoñible.- 

1.-constitúe o feito impoñible da taxa, a utilización privativa ou o aproveitamento 

especial constituídos no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais, a favor de 

empresas ou entidades que utilizan o dominio público para prestar servizos de 

suministro, que resulten de interese xeral, ou que afecten á xeralidade ou parte 

importante do vecindario. 

 

2.-En particular, se comprenderán entre os servizos referidos no apartado anterior, os 

suministros de auga, gas, electricidade, telefonía fixa, e outros medios de comunicación 

que se presten, total ou parcialmente, a través de redes que ocupen o dominio público 

local. 

 

3.-O pago desta taxa, supón a exclusión expresa doutras taxas derivadas da utilización 

privativa ou aproveitamento especial constituído no solo, subsolo ou voo das vías 

públicas municipais, necesarios para a prestación dos servizos de suministro de 

interese xeral.” 

 

Artigo 2º.-modificación do artigo 3º.-suxeitos pasivos. 

Se suprime o apartado 3 do artigo 3º, de xeito que queda redactado como segue: 

 

“1.-Son suxeitos pasivos, as empresas ou entidades prestadoras ou explotadoras de 

servizos de telefonía móvil que afecten á xeralidade ou a unha parte importante do 

vecindario, tales como o abastecemento de auga, suministro de gas, electricidade, 

telefonía fixa, e outros análogos, así como as empresas que explotan a rede de 

comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable ou calquer outra 

técnica independente do seu carácter público ou privado. 
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A estes efectos, se inclúen entre as empresas explotadoras de ditos servizos, ás 

empresas dsitribuidoras e comercializadoras dos mesmos. 

 

2.-Teñen a consideración de suxeitos pasivos, as empresas ou entidades dos servizos 

referidos no apartado anterior, tanto se son titulares das correspondentes redes a 

través das cales se efectúen os suministros, como se, non sendo titulares de ditas 

redes, o sexan de dereitos de uso, acceso ou interconexión ás mesmas. 

 

3.-As empresas titulares das redes físicas, ás cales non lles resulte aplicable o que se 

prevee nos apartados anteriores, están suxeitas á taxa por ocupación do solo, subsolo 

e voo da vía pública, regulada na Ordenanza Fiscal correspondente. 

 

Artigo 3º.-Derogación do artigo 5.-base impoñible e cota tributaria.Servizo de 

telefonía móbil. 

Queda derogado o citado artigo 5 da ordenanza. 

 

Artigo 4º.-Derogación do artigo 8.-réxime de declaración e ingreso.Servizo de 

telefonía móbil 

Queda derogado o artigo 8 da ordenanza. 

 

Artigo 5º.-Derogación da Disposición Adicional Primeira.-actualización de 

parámetros do artigo 5. 

 

Queda derogada a citada DA 1ª. 

Teo, 4 de xullo de 2013. 

O ALCALDE 

Martiño Noriega Sánchez 

 
 
. 
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”. 
 
O Sr. alcalde explica que a proposta da alcaldía ven motivada por unha sentenza 

europea que ven a modificar as ordenanzas locais que regulaban as instalacións de 

telefonía móvil e modifica polo tanto o tema do aproveitamento especial. 

 
Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
por unanimidade dos seus membros (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 
BNG e 2 grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.-Aprobar inicialmente a 1ª modificación da  Ordenanza Fiscal 
Reguladora da Taxa por aproveitamento especial do dominio público por 
empresas prestadoras de servizos e suministros de interese xeral ou que afecten 
á xeralidade ou a unha parte importante do vecindario, vixente dende data 

22/02/2010. 

 
1ª MODIFICACIÓN DA  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 
APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIZOS E SUMINISTROS DE INTERESE  XERAL OU QUE 
AFECTEN Á XERALIDADE OU A UNHA PARTE IMPORTANTE DO VECINDARIO 
 
Artigo 1º.- modificación do artigo 2º.-feito impoñible 
Se suprime o apartado 2 do artigo 2, de xeito que queda redactado como segue: 
“Artigo 2.-feito impoñible.- 

1.-constitúe o feito impoñible da taxa, a utilización privativa ou o aproveitamento 

especial constituídos no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais, a favor de 

empresas ou entidades que utilizan o dominio público para prestar servizos de 

suministro, que resulten de interese xeral, ou que afecten á xeralidade ou parte 

importante do vecindario. 
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2.-En particular, se comprenderán entre os servizos referidos no apartado anterior, os 

suministros de auga, gas, electricidade, telefonía fixa, e outros medios de comunicación 

que se presten, total ou parcialmente, a través de redes que ocupen o dominio público 

local. 

 

3.-O pago desta taxa, supón a exclusión expresa doutras taxas derivadas da utilización 

privativa ou aproveitamento especial constituído no solo, subsolo ou voo das vías 

públicas municipais, necesarios para a prestación dos servizos de suministro de 

interese xeral.” 

 

Artigo 2º.-modificación do artigo 3º.-suxeitos pasivos. 
Se suprime o apartado 3 do artigo 3º, de xeito que queda redactado como segue: 

 

“1.-Son suxeitos pasivos, as empresas ou entidades prestadoras ou explotadoras de 

servizos de telefonía móvil que afecten á xeralidade ou a unha parte importante do 

vecindario, tales como o abastecemento de auga, suministro de gas, electricidade, 

telefonía fixa, e outros análogos, así como as empresas que explotan a rede de 

comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable ou calquer outra 

técnica independente do seu carácter público ou privado. 

 

A estes efectos, se inclúen entre as empresas explotadoras de ditos servizos, ás 

empresas dsitribuidoras e comercializadoras dos mesmos. 

 

2.-Teñen a consideración de suxeitos pasivos, as empresas ou entidades dos servizos 

referidos no apartado anterior, tanto se son titulares das correspondentes redes a 

través das cales se efectúen os suministros, como se, non sendo titulares de ditas 

redes, o sexan de dereitos de uso, acceso ou interconexión ás mesmas. 

 

3.-As empresas titulares das redes físicas, ás cales non lles resulte aplicable o que se 

prevee nos apartados anteriores, están suxeitas á taxa por ocupación do solo, subsolo 

e voo da vía pública, regulada na Ordenanza Fiscal correspondente. 
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Artigo 3º.-Derogación do artigo 5.-base impoñible e cota tributaria.Servizo de 
telefonía móbil. 
Queda derogado o citado artigo 5 da ordenanza. 

 

Artigo 4º.-Derogación do artigo 8.-réxime de declaración e ingreso.Servizo de 
telefonía móbil 
Queda derogado o artigo 8 da ordenanza. 

 
Artigo 5º.-Derogación da Disposición Adicional Primeira.-actualización de 
parámetros do artigo 5. 
Queda derogada a citada DA 1ª. 

 

Teo, 4 de xullo de 2013. 

O ALCALDE 

Martiño Noriega Sánchez 

 
 
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. 
 
7.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE RATIFICACION DA MEDIDA 
CAUTELAR ADOPTADA NO EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DE OFICIO DE 
CAMIÑO EN MOUROMORTO. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 19/07/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, 

infraestruturas e servizos básicos de 23/07/2013. 
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“PROPOSTA ALCALDIA 

Considerando que, solicitada por D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca con data de 

21 de xaneiro de 2013, licenza para obras de peche de finca en dous tramos de terreo 

instalando dous portais, na finca sita en Mouromorto nº 51, a mesma foi denegada pola 

Xunta de Goberno Local, na sesión de 15 de abril de 2013, en virtude dos informes e 

demais documentación incorporada no expediente, en base á natureza pública do 

camiño para cuxo peche se solicitou licenza pola interesada. 

Considerando que, a pesar da denegación da licenza solicitada, constatouse polo 

arquitecto técnico municipal, con data de 29 de abril de 2013, que por D.ª Marcelina 

Margarita Otero Fonseca instaláronse dúas cancelas metálicas, que impiden a 

circulación polo camiño peonil sito en Mouromorto, o que dou lugar a que, mediante 

Decreto da alcaldía de 29 de abril de 2013, se incoara o correspondente expediente de 

reposición da legalidade (exped. 5/13). 

 

Considerando que, sen prexuízo do acontecido desde o punto de vista da legalidade 

urbanística, tratándose da utilización e defensa dos bens municipais, a actuación 

levada a cabo por D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca supón unha usurpación 

efectiva dun camiño cuxo uso público resulta máis que evidente, tal e como se pon de 

manifesto na documentación obrante no expediente, como o Informe do arquitecto 

técnico de 23 de xaneiro de 2013, o informe policial de 23 de febreiro de 2013, o 

informe do arquitecto técnico de 29 de abril de 2013, e os escritos de D.ª Delfina Bello 

Pazo, de 30 de abril de 2013 (rex. entrada nº 3.438, de 02/05/2013) e de 29 de maio de 

2013 (rex. entrada nº 4.438), xunto cos documentos que os acompañan, e demais 

documentación obrante no expediente. 

 

Considerando que a citada documentación demostra que dende tempos inmemoriais o 

camiño ven sendo usado públicamente polos veciños do lugar de Mouromorto, sen que 

a Sra. Otera Fonseca manifestara nada ao efecto, debéndose igualmente ter en conta 

que baixo o camiño en cuestión, cuxa conservación e acondicionamento corre a cargo 

do concello, pasa a conducción municipal de saneamento que dá servizo á parte alta 
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da aldea de Mouromorto, tal e como informa o concelleiro de urbanismo, vivenda, 

infraestruturas e seguridade cidadá, con data de 25 de xuño de 2013. 

 

Considerando que esta perturbación da situación posesoria do camiño orixinada por 

D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca tiña que ser correxida de xeito urxente e 

inmediato, habida conta de que a mesma ocasiona un prexuízo evidente aos 

veciños/as do lugar que utilizan o camiño en cuestión como un itinerario habitual para o 

desprazamento pola aldea, como se pon de manifesto no informe citado, ao obrigar aos 

veciños a facer un considerable rodeo de máis de 250 ou 400 metros para poder 

acceder á estrada principal (Luou-Balcaide) ou á parte baixa da aldea, coa perturbación 

que iso lle produce no día a día. 

 

Considerando que, a esta situación socialmente conflictiva, hai que engadirlle o 

prexuízo que a ocupación indebida do camiño lle pode ocasionar ao concello ao 

impedirlle o acceso ás redes públicas de saneamento existentes baixo o mesmo, co 

obxecto de levar a cabo as labores de mantemento ou reparación que, no seu caso, 

sexan precisas. 

 

Considerando que, á vista da documentación da que dispón o concello, resulta 

suficientemente acreditada a posesión administrativa ou uso público do camiño en 

cuestión, tratándose dun camiño cuxa posesión pública dende tempos inmemoriais é 

induscutible, pese ao cal, a Sra. Otera Fonseca, coa colocación das cancelas, 

materializou unha auténtica barreira física que impide a libre cirulación peonil por dito 

camiño. 

Visto o informe do concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e seguridade 

cidadá, de 25 de xuño de 2013, o informe do arquitecto municipal de 2 de xullo de 

2013, e o informe de secretaría de 3 de xullo de 2013, incorporados ao expediente. 

Considerando que, sen prexuízo da tramitación do procedemento de recuperación 

segundo establecido na normativa aplicable, procedía adoptar con carácter inmediato e 

urxente unha medida cautelar de retirada das cancelas que garantira que quedara libre 

e expedito o camiño público para non prexudicar aos veciños/as nin ao concello, de 



 

 - 15 -

acordo co previsto no artigo 72 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 

das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común (LRJPAC), 

artigo 42 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións 

Públicas (LPAP) e artigo 21.1 k) e s) da  Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 

bases do réxime local (LRBRL). 

Considerando que, en virtude do exposto, mediante Decreto da alcaldía de 04/07/2013 

(res. 557/2013), resolveuse iniciar o procedemento de recuperación de oficio do camiño 

sito en Mouromorto nº 50-51, indebidamente ocupado, mediante a colocación de dúas 

cancelas metálicas, por D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca, incorporándose ao 

expediente a documentación detallada no citado Decreto, e requerir á interesada para 

que, de forma inmediata, e en todo caso no prazo máximo de 24 horas, procedera 

como medida cautelar, a deixar libre o camiño indebidamente ocupado, no lugar de 

Mouromorto nº 50-51, mediante a retirada das cancelas instaladas, baixo 

apercibimento de que, se transcorrido o prazo citado, persistira a ocupación, 

procederiase á retirada polo concello mediante execución subsidiaria, correndo todos 

os gastos a cargo da interesada, de acordo co orzamento recollido no informe do 

arquitecto municipal de 01/07/13. 

 

Considerando que, ao non darse cumprimento en prazo pola Sra. Otero Fonseca á 

medida cautelar de retirada das cancelas ordeada no Decreto da alcaldía de 4 de xullo 

de 2013, con data de 9 de xullo de 2013 iniciose o procedemento de execución 

subsidiaria da citada medida cautelar (res 566/13). 

 

Considerando que, segundo o previsto no artigo 21.1k) LRBRL, é competencia da 

alcaldía o exercicio de accións xudiciais e administrativas nas materias da súa 

competencia, e en caso de urxencia, en materias de competencia do Pleno, neste 

suposto dando conta ao mesmo na primeira sesión que celebre para a súa ratificación. 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 

acordo: 

Primeiro.- Ratificar a medida cautelar, adoptada por razóns de urxencia pola alcaldía, 

mediante Decreto de 04/07/2013 (res 557/2013), consistente na retirada por D.ª 
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Marcelina Margarita Otero Fonseca das cancelas instaladas no lugar de Mouromorto, 

50-51, deixando libre e expedito o camiño existente no referido lugar.  

 

Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos 

procedentes”.”                                        

 
O Sr. alcalde explica que se trata dun expediente de recuperación de oficio co que se 

pretende unicamente recuperar a posesión do camiño, sen entrar en temas de 

propiedade, engadindo que se trata dun expediente que ten un percorrido e que terá 

que voltar ao Pleno, para a súa resolución, polo que agora unicamente se trata de 

ratificar a medida cautelar de retirada das cancelas. 

 
Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
con once votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 2 grupo 
mixto) e seis abstencións (6 PP), acorda: 
 
Primeiro.- Ratificar a medida cautelar, adoptada por razóns de urxencia pola 
alcaldía, mediante Decreto de 04/07/2013 (res 557/2013), consistente na retirada 
por D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca das cancelas instaladas no lugar de 
Mouromorto, 50-51, deixando libre e expedito o camiño existente no referido 
lugar.  
 
Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos 
procedentes.                                      
 
8.- DITAME DA  PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS DO 
CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO 
CONCELLO DE TEO. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 08/07/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social e igualdade 

de 23/07/2013. 
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“PROPOSTA DA ALCALDÍA 
 

Asunto: clasificación de ofertas do contrato de xestión do servizo de escolas 
infantís municipais do concello de Teo. 
 
Visto o expediente de contratación, tramitado por procedemento aberto con 
multiplicidade de criterios de valoración, para a contratación da xestión do servizo de 
ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO, instruído como 
consecuencia da providencia da alcaldía de 08/04/13, expediente que foi aprobado 
por acordo do Pleno da Corporación de 25/04/2013, no que se aproban os pregos de 
cláusulas administrativas e prescricións técnicas que rexen a contratación. 
 
Considerando que, tal e como consta no expediente, presentáronse  á licitación as  
seguintes empresas: 

1. FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES-FESAN, rexistro de entrada nº 4.538. 
2. ANA NAYA GARCÍA, S.L., rexistro de entrada nº 4.582. 
3. SERVICIOS Y MATERIALES, S.A., rexistro de entrada nº 4.584. 
4. ATLANTICPONTE, rexistro de entrada nº 4.595. 
5. AURORA, PILAR Y ANA S.L, rexistro de entrada nº 4.614. 
6. CLECE S.A., rexistro de entrada nº 4.710. 
7. EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., rexistro de entrada nº 4.711. 

 
Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 13/06/2013, unha vez 
examinada a documentación presentada polas empresas licitadoras, acorda: 

-  Rexeitar a empresa ANA NAYA GARCÍA, S.L., por non acreditar a súa 
inscrición no Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais da 
Xunta de Galicia, tal como establece a cláusula sétima do Prego de cláusulas 
administrativas.  

- Admitir ás empresas que se relacionan a continuación por considerar que 
aportan a documentación esixida nos Pregos:  
 
• FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES-FESAN 
• SERVICIOS Y MATERIALES, S.A. 
• ATLANTICPONTE. 
• AURORA, PILAR Y ANA S.L. 
• CLECE S.A. 
• EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 

 
 
Considerando que na reunión da mesa de contratación de 02/07/2013, dáse conta da 
valoración dos sobres B “Documentación técnica”, das empresas admitidas á licitación, 
realizada polo comité de expertos, segundo informe de 01/07/2013, co seguinte 
resultado: 
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FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES-FESAN 32,30 6,25 38,55 

SERVICIOS Y MATERIALES, S.A. 35,80 6,25 42,05 

ATLANTIC PONTE 2000, S.L.U. 29,00 2,50 31,50 

AURORA, PILAR Y ANA S.L. 29,25 5,00 34,25 

CLECE S.A.  28,25 5,00 33,25 

EULEN - SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 42,90 0,00 42,90 

Considerando que a mesa de contratación, na mesma reunión de data 02/07/2013, 
procede á apertura dos sobres C “Proposición económica” das ofertas presentadas 
polas empresas admitidas á licitación, que son as seguintes: 
 

1. Oferta asinada por D. Francisco López Cañás, DNI nº 34.898.479-G, en 
representación da entidade FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES, 
CIF G-15597669, na que se compromete a realizar o obxecto do contrato, 
de acordo cos Pregos que serven de base ao contrato, polo importe de 
405.000,- € anuais de subvención a abonar polo concello, IVE excluído, e 
ofrece: 
- Persoal sobre o mínimo establecido no Prego de prescricións técnicas: 
unha educadora a xornada completa e outra cunha xornada de 57%, 
(persoal de atención), 2 auxiliares a xornada completa (persoal de apoio) 
e un administrativo cunha xornada do 50% durante os meses de agosto a 
febreiro. 
- Medios materiais: 
Subministro de material de interese para o funcionamento do servizo por 
importe de 16.092,34 €, axendas escolares para todo o alumnado, 
durante toda a vixencia do contrato e vestiario de persoal adscrito ao 
servizo co logotipo das escolas infantís de Teo, para toda a vixencia do 
contrato.  
Así mesmo presenta o estudio económico. 

 
2. Oferta asinada por D. Álvaro Luís López de Lerena Angulo, DNI nº 

50.301.237-F, en representación da sociedade SERVICIOS Y 
MATERIALES, S.A., CIF A-28781151, na que se compromete a realizar o 
obxecto do contrato, de acordo cos Pregos que serven de base ao 
contrato, polo importe de 405.000,- € anuais de subvención a abonar polo 
concello, IVE excluído, e ofrece: 
- Persoal sobre o mínimo establecido no Prego de prescricións técnicas: 
tres postos de persoal de atención (educador) a media xornada e un 
administrativo a media xornada, durante os meses de agosto a febreiro. 
- Medios materiais: 

EMPRESA PROXECTO 
DE 

EXPLOTACI
ÓN  

MELLOR
AS 

TOTAL 
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Subministro de material de interese para o funcionamento do servizo por 
importe de 16.000,02 €, axendas escolares para o seguimento do 
alumnado, e vestiario de persoal adscrito ao servizo co logotipo das 
escolas infantís de Teo.  
Así mesmo presenta o estudio económico. 
 

3. Oferta asinada por D. Xosé Ares González, DNI nº 71513272-Q, en 
representación da empresa ATLANTIC PONTE 2000 S.L.U., CIF B-
70232012, na que se compromete a realizar o obxecto do contrato, de 
acordo cos Pregos que serven de base ao contrato, polo importe de 
405.000,- € anuais de subvención a abonar polo concello, IVE excluído, e 
ofrece: 
- Persoal sobre o mínimo establecido no Prego de prescricións técnicas: 
tres postos de traballo de persoal de atención a xornada completa e un 
posto de persoal administrativo, a media xornada, durante os meses de 
agosto a febreiro. 
- Medios materiais: 
Subministro de material de interese para o funcionamento do servizo por 
importe de 16.000,00 €, axendas escolares para todo o alumnado, para 
cada curso e vestiario de persoal adscrito ao servizo co logotipo das 
escolas infantís de Teo.  
Así mesmo presenta o estudio económico. 

 
4. Oferta asinada por D. Manuel Javier Obispo Martínez, DNI nº 33226830-

H, en representación da entidade AURORA, PILAR Y ANA S.L., CIF B-
15922230, na que se compromete a realizar o obxecto do contrato, de 
acordo cos Pregos que serven de base ao contrato, polo importe de 
405.000,- € anuais de subvención a abonar polo concello, IVE excluído, e 
ofrece: 
- Persoal sobre o mínimo establecido no Prego de prescricións técnicas: 
seis educadores/as (persoal de atención) a media xornada e un 
administrativo, a media xornada, durante os meses de agosto a febreiro. 
- Medios materiais: 
Subministro de material de interese para o funcionamento do servizo por 
importe de 16.000,00 €, axendas escolares para todo o alumnado, 
durante toda a vixencia do contrato e vestiario de persoal adscrito ao 
servizo co logotipo das escolas infantís de Teo, durante toda a vixencia 
do contrato.  
Así mesmo presenta o estudio económico. 

 
5. Oferta asinada por D. José Vicente Ortega Rey, DNI nº 12.755.002-F, en 

representación da entidade CLECE S.A., CIF A-80364243, na que se 
compromete a realizar o obxecto do contrato, de acordo cos Pregos que 
serven de base ao contrato, polo importe de 405.000,- € anuais de 
subvención a abonar polo concello, IVE excluído, e ofrece: 
- Persoal sobre o mínimo establecido no Prego de prescricións técnicas: 
6,25 persoas como persoal de administración, a media xornada, durante 
os meses de agosto a febreiro. 
- Medios materiais: 
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Subministro de material de interese para o funcionamento do servizo por 
importe de 16.000,00 €, axendas escolares para todo o alumnado durante 
toda a vixencia do contrato, e vestiario de persoal adscrito ao servizo co 
logotipo das escolas infantís de Teo, para toda a vixencia do contrato.  
Así mesmo presenta o estudio económico. 

 
6. Oferta asinada por Dona Sofía Currás Guerrero, DNI nº 30631664-B, en 

representación da empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, 
S.A. CIF A-79022299, na que se compromete a realizar o obxecto do 
contrato, de acordo cos Pregos que serven de base ao contrato, polo 
importe de 405.000,- € anuais de subvención a abonar polo concello, IVE 
excluído, e ofrece: 
- Persoal sobre o mínimo establecido no Prego de prescricións técnicas: 
 un técnico escolas infantís 5 h/sem., tres postos de persoal de apoio, a 
media xornada e un auxiliar administrativo a media xornada, durante os 
meses de agosto a febreiro. 
- Medios materiais: 
Subministro de material de interese para o funcionamento do servizo por 
importe de 3.000,00 €, por cada ano de contrato, axendas escolares para 
todo o alumnado, para toda a vixencia do contrato e vestiario de persoal 
adscrito ao servizo co logotipo das escolas infantís de Teo, para toda a 
vixencia do contrato. 
Así mesmo presenta o estudio económico.  

 
Considerando que a mesa de contratación, na reunión de 03/07/2013, procede a 
valoración da documentación contida nos sobres C “Proposición económica”, co 
seguinte resultado: 
 

• FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES 
o Incremento de medios persoais ................................... 24,50 puntos. 
o Medios materiais ofertados .......................................... 11,00 puntos. 

TOTAL ......................................................................... 35,50 puntos. 
• SERVICIOS Y MATERIALES, S.A.  

o Incremento de medios persoais ..................................... 14,50 puntos. 
o Medios materiais ofertados ............................................ 11,00 puntos. 
     TOTAL ........................................................................... 25,50 puntos. 

• ATLANTICPONTE  
o Incremento de medios persoais ...................................... 25,00 puntos. 
o Medios materiais ofertados ............................................. 11,00 puntos. 

TOTAL ............................................................................ 36,00 puntos. 
• AURORA, PILAR Y ANA S.L.  

o Incremento de medios persoais ....................................... 25,00 puntos. 
o Medios materiais ofertados .............................................. 11,00 puntos. 

TOTAL ............................................................................ 36,00 puntos. 
• CLECE S.A.  

o Incremento de medios persoais ......................................... 4,00 puntos. 
o Medios materiais ofertados .............................................. 11,00 puntos. 

TOTAL ............................................................................. 15,00 puntos. 
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• EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.  
o Incremento de medios persoais ....................................... 11,50 puntos. 
o Medios materiais ofertados ................................................ 7,50 puntos. 

TOTAL ............................................................................ 19,00 puntos. 
 
Considerando que sumada a puntuación obtida polas empresas na valoración dos 
sobres B e nos sobres C, obtense o resultado seguinte: 
 

“XESTIÓN DO SERVIZO DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DE OS TILOS, 
CALO E A RAMALLOSA” 

           EMPRESA PUNTOS 
SOBRE “B” 

PUNTOS 
SOBRE “C” 

TOTAL 
PUNTOS 

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANALISIS 38,55 35,50 74,05 
SERVICIOS Y MATERIALES, S.A. 42,05 25,50 67,55 
ATLANTICPONTE 2000, S.L.U. 31,50 36,00 67,50 
AURORA, PILAR Y ANA, S.L. 34,25 36,00 70,25 
CLECE, S.A. 33,25 15,00 48,25 
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 42,90 19,00 61,90 
 
Considerando que á vista do resultado obtido a mesa de contratación, na mesma 
reunión de 03/07/2013, corda clasificar por orde decrecente de valoración as 
proposicións das empresas licitadoras, de acordo cos criterios de valoración 
establecidos no Prego, da seguinte forma: 
 

1. FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES .................................  74,05 puntos. 
2. AURORA, PILAR Y ANA, S.L. ...................................................... 70,25 puntos. 
3. SERVICIOS Y MATERIALES, S.A. ............................................... 67,55 puntos. 
4. ATLANTICPONTE 2000, S.L.U. .................................................... 67,50 puntos. 
5. EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. ........................... 61,90 puntos. 
6. CLECE S.A. ................................................................................... 48,25 puntos. 

 
Así mesmo a mesa de contratación acorda propoñer ao órgano de contratación a 
adxudicación a favor da empresa FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES, CIF G-
15597669, 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 do Texto Refundido da Lei de 
contratos do sector público (en diante TRLCSP).     

                                                                                                                                                              
En virtude do exposto, e en aplicación do establecido nos artigos 151 e 152  do 
TRLCSP, proponse ao Pleno da Corporación, a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Declarar válida a licitación, da que queda rexeitada a empresa ANA NAYA 
GARCÍA, S.L., por non acreditar a inscrición no Rexistro único de entidades 
prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia, tal como establece o Prego de 
cláusulas administrativas. 
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Segundo.- Clasificar por orde decrecente as proposicións presentadas polas empresas 
licitadoras, que queda establecida da seguinte forma:  
 

1. FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES .................................  74,05 puntos. 
2. AURORA, PILAR Y ANA, S.L. ...................................................... 70,25 puntos. 
3. SERVICIOS Y MATERIALES, S.A. ............................................... 67,55 puntos. 
4. ATLANTICPONTE 2000, S.L.U. .................................................... 67,50 puntos. 
5. EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. ........................... 61,90 puntos. 
6. CLECE S.A. ................................................................................... 48,25 puntos. 

 
Terceiro.- Requirir á empresa FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANALISIS, CIF G-
15597669, 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 á que fai referencia a cláusula 
decimo primeira do Prego de cláusulas administrativas que rexen a contratación, e 
proceda a constituír a garantía definitiva correspondente.  
 
Cuarto.- Facultar ao alcalde para que continúe co procedemento de adxudicación do 
contrato, de conformidade co establecido nos apartados 2, 3 e 4  do artigo 151 do 
TRLCSP, e proceda á súa formalización”. 
 
 

Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
con trece votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as e 6 PP) e catro 
abstencións (2 BNG e 2 grupo mixto), acorda: 
Primeiro.- Declarar válida a licitación, da que queda rexeitada a empresa ANA 
NAYA GARCÍA, S.L., por non acreditar a inscrición no Rexistro único de 
entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia, tal como 
establece o Prego de cláusulas administrativas. 
 
Segundo.- Clasificar por orde decrecente as proposicións presentadas polas 
empresas licitadoras, que queda establecida da seguinte forma:  
 

1. FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES .................................  74,05 puntos. 
2. AURORA, PILAR Y ANA, S.L. ...................................................... 70,25 puntos. 
3. SERVICIOS Y MATERIALES, S.A. ............................................... 67,55 puntos. 
4. ATLANTICPONTE 2000, S.L.U. .................................................... 67,50 puntos. 
5. EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. ........................... 61,90 puntos. 
6. CLECE S.A. ................................................................................... 48,25 puntos. 
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Terceiro.- Requirir á empresa FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANALISIS, CIF G-
15597669, 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 á que fai referencia 
a cláusula decimo primeira do Prego de cláusulas administrativas que rexen a 
contratación, e proceda a constituír a garantía definitiva correspondente.  
 
Cuarto.- Facultar ao alcalde para que continúe co procedemento de adxudicación 
do contrato, de conformidade co establecido nos apartados 2, 3 e 4  do artigo 151 
do TRLCSP, e proceda á súa formalización. 
 
 
9.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ADHESIÓN Ó CONVENIO PARA A 
CREACIÓN DUN FONDO SOCIAL DE VIVENDAS. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 12/07/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa benestar social e igualdade de 

23/07/2013. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA  
Os Ministerios de Fomento, Economía y Competitividad,  Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad,  a Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a Plataforma del 
Tercer Sector, e diversas entidades do sector financeiro, asinaron un CONVENIO 
PARA A CREACIÓN DUN FONDO SOCIAL DE VIVENDAS. 
 
 Este fondo pretende organizar un  stock de vivendas que poidan ser utilizadas para 
realoxar a familias que foran desafiuzadas da súa vivenda habitual.  
 
Entre as entidades financeiras que participan deste fondo esta Novacaixagalicia Banco 
e o Banco Popular. Estas entidades teñen asumido directamente ou través dos 
sucesivos cambios do sistema bancario gran parte do créditos hipotecarios da 
poboación do concello.   
 
O grupo de goberno do concello de Teo, a pesar de entender que a regulación deste 
fondo ten eivas moi importantes e impón cláusulas que dificultan a utilidade efectiva e a 
consecución dos fins perseguidos coa súa creación, entende que aínda que sexa de 
utilidade marxinal si é necesario sumarse ao mesmo.  Entendemos que sumarse ao 
convenio nos facilitará a información sobre a dispoñibilidade de vivendas do mesmo no 
entorno do concello, e ábrenos a posibilidade futura de utilizar este recurso de chegar a 
darse o caso. 
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Así aínda que entendendo limitado, ineficaz e non sustentado nunha análise científica 
da realidade social, non podemos excluír a posibilidade de que poida chegar a resolver 
o problema de vivenda de persoas de Teo. 
 
Á vista do exposto 
 
PROPOÑO ao Pleno da Corporación que adopte o seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Adherirse ao CONVENIO PARA A CREACIÓN DUN FONDO SOCIAL DE 
VIVENDAS , subscrito entre os Ministerios de Fomento, Economía y Competitividad, 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) e varias entidades de crédito de data 17 de xaneiro de 2013. 
 
Segundo.- Comprometerse, como entidade local colaboradora, ao desenvolvemento 
das seguintes funcións para o cumprimento dos obxectivos deste convenio, de acordo 
co disposto na cláusula sétima do mesmo: 
 

a) Asesorar a quen solicite información sobre o procedemento para solicitar unha 
vivenda dos fondos sociais. 

b) Emitir, no prazo previsto, o informe sobre a valoración das circunstancias sociais 
a que se refire o apartado 3 da cláusula quinta. 

c) Colaborar coas entidades de crédito, cando así o acorden con estas, na 
avaliación das solicitudes, tal como se dispón no apartado 4 da cláusula quinta. 

d) Difundir no territorio do concello de Teo e informar aos cidadáns sobre o obxecto 
e contido deste convenio. 

 
Terceiro.- Aceptar tódalas demáis  cláusulas e condicións que figuran neste convenio”. 
 
O Sr. alcalde explica que hai unha proposta de engádega do BNG, aceptada polo 

equipo de goberno, que se recolle a continuación: 

 
“Emenda de adición do BNG á proposta da alcaldía de adhesión ao Convenio para a 

creación dun fondo social de vivendas: 

“- Que a corporación municipal se dirixa á Xunta de Galiza para que demanden do 

Coberno do Estado unha reforma a fondo da legislación hipotecaria, contemplando, 

entre outros mecanismos, a dación en pago ou a conversión de alugueres de baixo 

prezo naqueles casos  de persoas afectadas pola crise que residen na súa vivenda 

actual. 
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- Que a corporación municipal esixa da Xunta de Galiza e do Goberno do Estado que 

obrigue ás entidades financeiras que reciben axudas públicas, a destinar os seus 

inmóbeis a aluguer social de persoas con baixos ingresos. 

-Enviar o acordo ao presidente do Goberno do Estado”. 

Non abríndose 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-PSdeG-PSOE) e unha abstención (1 grupo mixto-IN-TEO),  acorda: 
 
Primeiro.- Adherirse ao CONVENIO PARA A CREACIÓN DUN FONDO SOCIAL DE 
VIVENDAS, subscrito entre os Ministerios de Fomento, Economía y 
Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) e varias entidades de crédito de data 17 de 
xaneiro de 2013. 
 
Segundo.- Comprometerse, como entidade local colaboradora, ao 
desenvolvemento das seguintes funcións para o cumprimento dos obxectivos 
deste convenio, de acordo co disposto na cláusula sétima do mesmo: 
 

a) Asesorar a quen solicite información sobre o procedemento para solicitar 
unha vivenda dos fondos sociais. 

b) Emitir, no prazo previsto, o informe sobre a valoración das circunstancias 
sociais a que se refire o apartado 3 da cláusula quinta. 

c) Colaborar coas entidades de crédito, cando así o acorden con estas, na 
avaliación das solicitudes, tal como se dispón no apartado 4 da cláusula 
quinta. 

d) Difundir no territorio do concello de Teo e informar aos cidadáns sobre o 
obxecto e contido deste convenio. 

 
Terceiro.- Aceptar tódalas demáis  cláusulas e condicións que figuran neste 
convenio. 
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Cuarto.- Que a corporación municipal se dirixa á Xunta de Galiza para que 
demanden do Coberno do Estado unha reforma a fondo da legislación 
hipotecaria, contemplando, entre outros mecanismos, a dación en pago ou a 
conversión de alugueres de baixo prezo naqueles casos  de persoas afectadas 
pola crise que residen na súa vivenda actual. 

Quinto.- Que a corporación municipal esixa da Xunta de Galiza e do Goberno do 
Estado que obrigue ás entidades financeiras que reciben axudas públicas, a 
destinar os seus inmóbeis a aluguer social de persoas con baixos ingresos. 

Sexto.- Enviar o acordo ao presidente do Goberno do Estado. 

 

10.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE REXEITAMENTO DA VIOLENCIA 
TERRORISTA. 

O Sr. alcalde explica que esta moción, que foi ditaminada desfavorablemente en 

Comisión Informativa, será includía no Pleno de setembro. Agradece o Sr. alcalde ao 

grupo municipal do PP a retirada deste asunto da orde do día, para non ter que entrar 

en debate sobre esta cuesión. Di o Sr. alcalde que moitas veces hai que recoñecer o 

espíritu constructivo do conxunto da Corporación, que tamén da exemplo. 

 

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, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 

 
 
12.- ROGOS E PREGUNTAS. 
Preguntado polo Sr. alcalde se se quere facer algún rogo ou pregunta, non se formula 

ningún polos grupos municipais. 
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Antes de rematar a sesión, o Sr. alcalde agradece o xesto do conxunto da Corporación. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e unha horas e quince minutos, 

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

eu, Secretaria, dou fe. 

 

 

      O alcalde                  A secretaria 

 

 

 

 

 Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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A  C  T  A  8/2013 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 26 SEPTIEMBRE DE 2013 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e seis de setembro de dous mil trece, 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. 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.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DE 29.07.13. 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  602/13 Á  729/13). 

3.- DAR CONTA DO INFORME DE AVALIACIÓN DO CUMPRIMENTO DO 
PRINCIPIO DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E CAPACIDADE DE 
FINANCIACIÓN DO 2º TRIMESTRE DE 2013. 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS FESTIVOS 
LOCAIS DE TEO  PARA O ANO 2014. 

5.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG DE APOIO ÁS PERSOAS QUE RECIBEN 
PENSIÓNS DE ESTADOS ESTRANXEIROS. 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG PARA QUE SE TOMEN AS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA PALIAR OS DANOS CAUSADOS POLA VAGA DE LUMES E 
SE POÑA EN MARCHA UNHA POLÍTICA CONTRAINCENDIOS. 

7.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG PARA REXEITAR A AGRESIÓN IMPERIALISTA 
EN SIRIA E EXIXIR QUE O ESTADO ESPAÑOL NON INTERVEÑA. 

8.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE REXEITAMENTO DE VIOLENCIA 
TERRORISTA. 

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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O Sr. alcalde sinala que desculpou a súa ausencia a concelleira do PP, D.ª Mª de las 

Mercedes Souto Abeijón. 

 

A continuación o Sr. alcalde propón que se garde un minuto de silencio pola morte da 

rapaza que apareceu na parroquia de Cacheiras e que, por desgracia, leva estes días 

ocupando follas e follas nos medios de comunicación. 

 

De acordo co exposto, gárdase neste intre un minuto de silencio. 

 

A continuación procédese a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DE 29.07.13. 

O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 29 de xullo de 2013. 

 

Non habendo observacións ao respecto, o Sr. alcalde sinala que queda aprobada, por 

unanimidade, a acta citada. 

 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  602/13 Á  729/13). 

Dase conta das Resolucións da Alcaldía dictadas dende o día 24 de xullo ata o 20 de 

setembro de 2013, que comprenden os números 602 ao 729, 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.- DAR CONTA DO INFORME DE AVALIACIÓN DO CUMPRIMENTO DO 
PRINCIPIO DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E CAPACIDADE DE 
FINANCIACIÓN DO 2º TRIMESTRE DE 2013. 
O Sr. alcalde da conta do informe de avaliación do cumprimento do principio de 

estabilidade orzamentaria e capacidade de financiación do 2º trimestre de 2013, 

segundo a documentación incorporada ao expediente, conforme se detalla a 

continuación. 

“DACION DE CONTA 
En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade 

Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira e da  Orde HAP/2105/2012, de 1 de 

outubro, de seguido dase conta ao Pleno da Corporación dos resultados do informe de 

avaliación do 2ºtrimestre de 2013, remitido por vía telemática e con sinatura 

electrónica, pola intervención municipal, en data 27/08/2013: 

-cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria, capacidade de financiación: 

91.566,00€ 

-cumprimento da regra de gasto: sí. 

Teo, 2  de setembro de 2013. 

O ALCALDE 

Martiño Noriega Sánchez” 

 

O Pleno da Corporación dase por enterado. 

 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DOS FESTIVOS 
LOCAIS DE TEO  PARA O ANO 2014. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 11/09/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de cultura, patrimonio, 

normalización lingüística e mocidade de 23/09/2013. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Aprobación dos Festivos Locais do Concello de Teo para o ano 2014 

Vista a Circular do Servizo de Coordinación Administrativa da Xefatura Territorial da 
Coruña da Consellería de Traballo e Benestar de data 14 de agosto de 2013 (rexistro 
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de entrada nº 7242, do 21 de agosto de 2013) referente a determinar os dous días que 
neste Concello teñen carácter de festas locais para o ano 2014. 

Visto o Decreto 127/2013, do 1 de agosto, polo que o Consello da Xunta de Galicia 
aproba o Calendario Laboral para o ano 2014 na Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOG núm. 151, do 8 de agosto de 2013). 

Vista a tradición deste Concello, que ven fixando dende hai moitos anos como festas 
locais os días da Ascensión e do San Martiño. 

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 2014 dos 
seguintes días: 

- 29 de maio (A Ascensión) 

- 11 de novembro (San Martiño) 

Segundo.- Dar traslado deste Acordo á Xefatura Territorial da Consellería de Traballo 
e Benestar”. 
 
Aberta a quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e os 

portavoces dos distintos grupos municipais amosan a conformidade dos seus 

respectivos grupos coas proposta. 

 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), 
acorda: 
Primeiro.- Aprobar como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2014 dos 
seguintes días: 

- 29 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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5.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG DE APOIO ÁS PERSOAS QUE RECIBEN 
PENSIÓNS DE ESTADOS ESTRANXEIROS. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 02/09/2013 (rex. entrada nº 

7.533), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de benestar social e igualdade de 23/09/2013.  

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA 
GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN DE APOIO ÁS PERSOAS QUE RECIBEN 
PENSIÓNS DE ESTADOS ESTRANXEIROS, para o seu debate e aprobación polo Pleno da 
Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Galiza padeceu, e continúa padecendo, unha emigración brutal. Miles de galegos e galegas 
emigraron desde comezos do século XIX a moitos países para procurar un medio de vida. Hoxe, 
persoas mozas cunha alta cualificación, tamén se ven obrigadas a facer o mesmo que fixeron os seus 
avós e avoas para poderen ter un traballo. 

Moitas das persoas emigrantes, xa de retorno na Galiza e en idade de xubilación, son 
beneficiarias de pensións que perciben de estados estranxeiros. Nos últimos meses este colectivo 
comezou a recibir requirimentos da Axencia Tributaria para que declaren as cantidades percibidas 
durante o ano 2008 en concepto de pensións no estranxeiro, coa finalidade de proceder á 
regularización ou no seu caso formulación da declaración sobre o imposto das persoas físicas 
correspondente ao exercicio de 2008. 

Estes requirimentos, que tamén indican a obriga a realizar esta actualización en relación cos 
exercicios de 2009, 2010 e 2011, estanse producindo nos últimos días de forma masiva en toda 
Galiza afectando a milleiros de persoas pensionistas retornadas, e de forma moi intensa, tamén a 
veciños e veciñas do noso concello. 

Hai que constatar que estas persoas nunca recibiron ningún tipo de información en relación 
coa súa obriga de declararen as contías das pensións percibidas no estranxeiro. Existía un total 
descoñecemento da obriga de facer esa declaración anual do IRPF, o que confirma a falta de 
intencionalidade ou de defraudar por parte destas, e que se  apoia co feito de os estados pagadores 
nunca lles expediren ningunha certificación en relación coas cantidades percibidas. 

Con estes antecedentes resulta sorprendente que, cinco anos máis tarde, reciban este tipo de 
requirimentos por parte da Axencia Tributaria, coa advertencia dunha posíbel sanción por non teren 
cumprido con obrigas tributarias que descoñecían. E cando os evasores fiscais se benefician de 
amnistías, constitúe unha auténtica inmoralidade a simple ameaza dunha sanción a estas persoas, 
traballadores e traballadoras emigrantes retornadas. 
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Desde o mes de febreiro veñen mantendo reunións coa Axencia Tributaria sen que se 
obtivesen resultados concretos, agás a posibilidade de ampliación de prazos para o pago das 
declaracións complementarias. 

Por outro lado, até hai poucos días os expedientes sancionadores referíanse ao exercicio de 
2008 e permitían a presentación en período voluntario das declaracións dos anos 2009, 2010, 2011 e 
2012. Porén temos coñecemento de que recentemente hai persoas que recibiron expedientes que 
inclúen todos os exercicios, un feito que complica de forma moi relevante a súa situación. 

A única saída a esta situación é que o Goberno do Estado anule todos os expedientes 
sancionadores e que se inicie unha campaña para informar adecuadamente as persoas pensionistas 
afectadas das súas obrigas tributarias futuras, obviando os exercicios do período 2008-2012. Esta 
medida é a única razoábel e xusta tendo en conta a inexistencia de información e a ausencia de 
responsabilidade e por tanto de vontade de fraude por parte destas persoas. 

E sen prexuízo das medidas urxentes para evitarlles esta penosa situación, é preciso que, por 
parte do Goberno do Estado para evitar novas situacións, se  revisen os convenios marco con outros 
países, como por exemplo o estabelecido con Alemaña no ano 2012. 

Por iso, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal, a adopción dos seguintes 

ACORDO 

1.- Manifestar o apoio deste concello aos veciños e ás veciñas beneficiarias de pensións 
percibidas no estranxeiro afectadas pola reclamación da Axencia Estatal Tributaria. 

2.- Instar á Xunta de Galiza a 

1. Estabelecer mecanismos para colaborar con este concello na prestación de 
asesoramento a todas as persoas afectadas que o precisaren. 

  2. Demandar do Goberno do Estado a adopción urxente das seguintes medidas: 

1. A anulación de todos os expedientes sancionadores instruídos pola Axencia 
Estatal Tributaria e que se lles notificaron nos últimos meses a persoas beneficiarias 
galegas de pensións no estranxeiro por non tributaren por estas cantidades nos 
exercicios a partir do ano 2008, tendo en conta o absoluto descoñecemento que tiñan 
desta obriga tributaria. 

2. O inicio dunha campaña de información a todas as persoas afectadas das súas 
obrigas tributarias futuras, anulando os requirimentos relativos  aos exercicios 
comprendidos entre os anos 2008 e 2012. 

3. A revisión dos convenios marco con outros países para evitar que situacións 
deste tipo poidan volver a producirse no futuro. 

3.- Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno do Estado 
e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e Congreso de Deputados”. 

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

que na súa opinión hai que apoiar a todo o colectivo de emigrantes. Considera que 
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seguramente se non pagaron algo foi por falta de información, porén foron durante 

moito tempo o sustento para que España saíra adiante. O Sr. Parajó di estar de acordo 

en que se anule todo o que se reclama de atrás e se lle de información, e a partir de 

agora cobrarlle o que haxa que cobrarlle. 

 

Intervén a  portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia que apoiará a moción 

por entender que se trata dunha cuestión de xustiza, e porque, entendendo que exista 

unha obriga tributaria, non pode ser que se reclamen contías con sanción, intereses, 

etc. 

 

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

por entender que a xente non foi debidamente informada e ademais é xente que 

contribuíu a facer o país máis grande. 

 

O Sr. alcalde anuncia o apoio do equipo de goberno. Explica que lles consta que hai 

veciños en Teo que están recibindo notificacións con contías moi elevadas. Entende o 

Sr. alcalde que existiu de xeito evidente desinformación, polo que van a apoiar a 

moción para que non se leve a cabo a devolución dun custo importante para estas 

persoas que están a percibir unha pensión do estranxeiro. Remata o Sr. alcalde 

sinalando que lles consta que non son poucas persoas as afectadas, debéndose tamén 

facer un estudo dos convenios bilaterais existentes. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, sinala que se trata dun tema que foi portada en 

distintos xornais, como por exemplo o francés “Le economiste”, que o pon como noticia 

destacada. Explica que no Parlamento de Galicia adoptouse un acordo que foi remitido 

ao Ministerio de Facenda e este dixo que eran defraudadores e que tiñan que pagar.  

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

reitera o seu apoio á moción, engadindo que está de acordo en que non se lles 

reclamen os atrasos e que en adiante se lles cobre o que teñan que pagar. 

 

A portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, 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 presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda: 
 
1.- Manifestar o apoio deste concello aos veciños e ás veciñas beneficiarias de 
pensións percibidas no estranxeiro afectadas pola reclamación da Axencia 
Estatal Tributaria. 

2.- Instar á Xunta de Galiza a 

1. Establecer mecanismos para colaborar con este concello na prestación 
de asesoramento a todas as persoas afectadas que o precisaren. 

2. Demandar do Goberno do Estado a adopción urxente das seguintes 
medidas: 

1. A anulación de todos os expedientes sancionadores instruídos 
pola Axencia Estatal Tributaria e que se lles notificaron nos últimos 
meses a persoas beneficiarias galegas de pensións no estranxeiro 
por non tributaren por estas cantidades nos exercicios a partir do 
ano 2008, tendo en conta o absoluto descoñecemento que tiñan 
desta obriga tributaria. 

2. O inicio dunha campaña de información a todas as persoas 
afectadas das súas obrigas tributarias futuras, anulando os 
requirimentos relativos  aos exercicios comprendidos entre os anos 
2008 e 2012. 

3. A revisión dos convenios marco con outros países para evitar que 
situacións deste tipo poidan volver a producirse no futuro. 

3.- Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do 
Goberno do Estado e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e Congreso 
de Deputados. 
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6.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG PARA QUE SE TOMEN AS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA PALIAR OS DANOS CAUSADOS POLA VAGA DE LUMES E 
SE POÑA EN MARCHA UNHA POLÍTICA CONTRAINCENDIOS. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 02/09/2013 (rex. entrada nº 

7.532) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de persoal, seguridade cidadán, comunicación e medio natural de 

23/09/2013.  

 “MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA 
GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN PARA QUE SE TOMEN AS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA PALIAR OS DANOS CAUSADOS POLA VAGA DE LUMES E SE POÑA EN 
MARCHA UNHA NOVA POLÍTICA CONTRA OS INCENDIOS, para o seu debate e aprobación polo 
Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Os incendios forestais son froito de décadas de políticas de fomento do abandono das 
actividades agrarias e gandeiras tradicionais, da especialización da Galiza en cultivos forestais de 
crecemento rápido, cuns montes en moitos casos en estado de abandono, de caos urbanístico e falta 
de ordenación de territorio e de despoboamento progresivo do noso medio rural. 

A política forestal e agrogandeira do PP non só é destrutiva coas potencialidades do agro 
galego, ao expandir a desertización e abandono de amplas zonas do territorio e tamén permitir a 
introdución de masas forestais con especies pirófitas (como o piñeiro e o eucalipto) en zonas próximas 
aos asentamentos de poboación, senón que ademais contribúe a alimentar os factores que propician 
os incendios forestais. 

Ao longo de moitos anos, os sucesivos gobernos do PP destinaron inxentes fondos 
económicos a subvencionar o abandono da actividade agraria, co que moitas comarcas do país 
ficaron desertas e o seu territorio, ao carecer de actividade agraria, abandonado ao mato, sen un 
mínimo cultivo e propiciando con iso a propagación explosiva de incendios forestais. O mapa das 
zonas máis afectadas polos incendios dá proba diso, a incidencia dos lumes é moito menor nas 
comarcas onde a actividade agraria mantén unha presenza relevante, co que esta política de 
incentivos para cesar no traballo no agro aumentou gravemente o risco e proliferación de incendios 
forestais en amplas zonas do país. 
 

O actual Goberno galego acometeu medidas que agravaron a desprotección do territorio e das 
persoas ante a ameaza dos incendios forestais. 
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Por unha banda promoveu medidas lexislativas consistentes na eliminación ou redución 
considerábel das distancias de separación das plantacións forestais aos núcleos rurais, na 
autorización de novo das plantacións de masas continúas de especies pirófitas, na supresión de faixas 
de especies frondosas que actuaban de corta lumes, ou na eliminación de medidas que pretendían 
implicar á poboación na xestión e defensa do monte, como son a desaparición do voluntariado do 
monte ou das axudas para brigadas de prevención das propias comunidades de montes, entre outras. 
 

Por outra banda, os recortes indiscriminados aplicados polo PP desde 2009 tamén afectan de 
cheo a un dispositivo de emerxencias e seguridade, como é o da loita contra o lume, que retornou a 
un nivel de recursos similar ao de hai unha década, agravado por unha nefasta xestión administrativa 
que demorou o seu desenvolvemento até moi avanzada a época de alto risco, así como a case total 
eliminación de actuacións preventivas  básicas, e finalmente, retomou un modelo de dispositivo 
fracasado, co regreso de brigadas municipais,  sen unhas mínimas esixencias profesionais e que 
favorecen a fragmentación do mando único do dispositivo. 

O monte volve estar desprotexido, o PP teima en políticas que arredan a poboación do rural 
da xestión e a implicación vital e económica co monte, e que favorecen un modelo produtivo intensivo 
sen ter en conta unha mínima ordenación dos cultivos. Como resultado, hai máis combustíbel nos 
montes e terras de cultivo que nunca, hai máis perigo preto de núcleos poboados polo abandono 
fomentado das terras agrarias que circundan os núcleos de poboación e mesmo por conceder de novo 
axudas públicas á forestación de terras agrarias a menor distancia dos asentamentos rurais. 

Á vista disto, non cabe parapetarse exclusivamente no proceder delitivo de pirómanos e 
incendiarios. A investigación e persecución dos autores dos incendios é inescusábel e tamén 
prioritaria, mais tamén o son a adopción de políticas e medidas que preveñan e minimicen os efectos 
dos incendios forestais. A política contra os lumes forestais dos goberno do PP baséase 
exclusivamente en apagar lumes, mesmo de xeito deficiente dadas as restricións orzamentarias 
aplicadas aos servizos de extinción, tamén a custa dunha falsa austeridade que se emprega para 
afogar o financiamento de servizos públicos básicos ao tempo que se prodiga en rescatar con fondos 
públicos á banca. Non hai política forestal preventiva, planificación de cultivos, ordenación territorial, 
colaboración coa veciñanza do medio rural para vixiar e protexer o monte, hai unha fuxida e un 
desenfoque  dos problemas reais do monte e do medio rural, cinguindo a loita contra os lumes 
forestais a unha cuestión de orde pública, o que, sen dúbida, fará que persistan os incendios forestais 
como unha enfermidade crónica para Galiza. 

Por todo o dito, propomos ao Pleno a adopción dos seguintes 

ACORDOS 

1º.- Dirixirse a Xunta de Galiza para revisar de xeito inmediato o dispositivo de defensa contra 
incendios forestais e que, conxuntamente co goberno do Estado, implemente de maneira urxente as 
medidas necesarias dirixidas a paliar os danos causados pola vaga de lumes e contribuír a súa 
extinción. 

2º.- Dirixirse a Xunta de Galiza para que implemente as medidas necesarias para a 
recuperación do monte afectado pola vaga de incendios e para poñer en marcha unha nova política 
que teña como eixos: 
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• Unha nova política forestal, orientada á ordenación dos espazos forestais facéndoos 
compatíbeis con outras actividades agrarias, á diversificación de especies e á diversificación de 
aproveitamentos económicos dos montes. 
• O impulso dunha política preventiva contra os incendios forestais, eliminando os incentivos á 
forestación de terras agrarias e ampliando as zonas de protección dos núcleos rurais, adoptando as 
medidas precisas para asegurar un cumprimento rigoroso da limpeza da biomasa forestal nestas 
zonas. 
• Unha nova política que permita operar na propiedade das terras agrarias e forestais 
favorecendo a mobilidade e fórmulas de explotación colectiva. 
• Unha política de intervención no medio rural que pule pola reactivación socioeconómica da 
actividade agraria e corrixa a tendencia ao progresivo despoboamento. 
• A renuncia á política de recortes orzamentarios en servizos públicos básicos como da 
prevención e extinción de incendios forestais, asegurando recursos para poder acometer tanto un 
dispositivo axeitado como despregar accións preventivas no monte no marco dunha nova política 
forestal. 
• Unha maior tecnificación e profesionalización dos servizos de prevención e extinción de lumes. 

3º.- Solicitar da Xunta de Galiza a que, en colaboración co Goberno central, poña en marcha 
un programa de axudas para paliar os danos ocasionados polos incendios forestais na vaga de agosto 
de 2013, consistente en: 

• Restabelecemento de infraestruturas públicas e privadas afectadas (viarias, canalizacións 
hidráulicas, tendidos eléctricos, de telecomunicacións etc) 
• Reposición de cultivos, instalacións e infraestruturas agrarias afectadas polo lume. 
• Reparación de vivendas e construcións auxiliares afectadas. 
• Actuacións de protección do solo queimando, para paliar os efectos da erosión e prever o 
arrastre de terreo vexetal aos sistemas fluviais e marítimos”. 
 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

dille ao Sr. Fernández que saque do debate político o tema dos incendios porque 

calquera partido que chegue a gobernar vai a ter problemas con iso. Di o Sr. Parajó 

que fai un ou dous días o BNG lle formulou unha pregunta ao Sr. Feijóo preguntándolle 

onde estaba cando Galicia ardía polos catro costados, respostándolle o Sr. Feijóo que 

na oposición porque eso ocorreu cando gobernaba o BNG. Lembra o Sr. Parajó que 

cando gobernaba o BNG foron nefastos, polo que deberían deixar o debate político dos 

incendios, e remata sinalando que iso so se soluciona con concentracións parcelarias 

rápidas, coa limpeza dos montes e collendo aos pirómanos. 
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Intervén a  portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que haberá que distinguir entre 

recortes e extinción. Explica a Sra. Lemus que hoxe saíu un artigo na Voz que fala de 

enxeñería forestal, e se refire a unha política de enxeñería forestal inexistente, non so 

dos actuais gobernos. Di a Sr. Lemus que, segundo o artigo citado, resultaría preciso 

un consenso xeral en torno ao sector forestal cunha estratexia a longo prazo, aproveitar 

as estratexias deseñadas en Europa, etc, engadindo que cambiar o modelo non vai a 

ser fácil, nin se poderá facer da noite á mañá, sendo que ademais se debería ter feito 

fai seis anos. Salienta a Sra. Lemus que no aritgo citado se suxire non seguir inflando o 

Pladiga do exercicio vindeiro, ameazando coa chantaxe do fogo e ignorando calquera 

esbozo de política forestal seria. Salienta a Sra. Lemus que á parte dispositiva da 

moción non lle ve problema, engadindo que un tema que funcionou ben cando 

gobernaba o bipartito foron as axudas aos concellos para a limpeza de fincas, polo que 

se debería replantexar este tema. 

 

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

D.ª Nélida Rey Tato. 

 

A Sra. Rey opina que é curioso que o BNG xa saiba cal é a orixe do lume cando todo o 

mundo apunta a unha multicausalidade na orixe e a un so punto de concreción de 

todas esas causas, que é a existencia de persoas que lle plantan lume ao monte, xa 

que se non se lle planta lume non arde, considerándose que máis do 80% dos lumes 

son provocados pola man do home. Opina a Sra. Rey que é curioso que as áreas de 

Galicia que menos arden son as que se especializaron na plantación de especies de 

crecemento rápido, coma a A Mariña de Lugo, e que fixeron un importante esforzo de 

xestión do monte de forma coordinada entre os propietarios. Explica a Sra. Rey que 

entre os anos 2009 e 2012 incrementáronse de forma sensible as axudas á mellora das 

explotacións e aos agricultores mozos superando en máis dun 70% con respecto aos 

anos do bipartito, sendo importante apuntar o aumento da partida dirixida a alentar a 

incorporación de mozas e mozos á actividade agraria que neste ano pasa de 7 a 8,7 

millóns de euros, dándose un aumento dun 24%. Di a Sra. Rey que non é certo que as 

comarcas que manteñen actividade agraria son as que menos incidencia de lumes 

teñen, e así comarcas coma o Deza, en concellos coma Rodeiro, Dozón ou Agolada, 

ou a área de Mazaricos, Negreira, Coristanco, etc, teñen un alto número de lumes. Non 
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se reduciron distancias de plantacións, e a modificación da lei trouxo unha clarificación 

das distancias e da xestión da biomasa nas mesmas, sinalouse a necesidade de 

efectuar as medicións dende as liñas de solo urbano ou de núcleo rural e clarificouse a 

situación de moitísimas vivendas que se atopaban fóra de ordenación. Salienta a Sra. 

Rey que a existencia de especies pirófitas ou frondosas non reduce ou aumenta per se 

a sucesión de lumes, e así existen amplas zonas plantadas con especies pirófitas que 

non arden, coma no norte de Lugo e A Coruña, e zonas de especies frondosas que si o 

fan cando se lles planta lume, sendo un bo exemplo o incendio, a semana pasada, de 

Navia de Suarna. Explica a Sra. Rey que o voluntariado do monte non desapareceu e 

mesmo se acrecentou, e así continúa o programa da Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado, asinouse un convenio coa Federación Galega de Caza para o apoio na 

prevención e detección de incendios e preveése a sinatura doutros convenios coa 

Federación galega de Vehículos 4x4 e coa de Radioafeccionados, como tampouco 

desapareceron as axudas para as comunidades de montes, e así se segue apoiando a 

realización de labores de prevención nestes espazos con máis de 3 millóns de euros. 

Salienta a Sra. Rey que non existen recortes no referido ao dispositivo de extinción, e 

así o Pladiga 2013 presenta unha continuidade, nas súas liñas xerais, con respecto ás 

últimas campañas contra os incendios, sendo tanto os medios humanos como os 

materiais moi semellantes aos empregados en anos anteriores, consolidándose o 

persoal funcionario e laboral fixo e fixo discontinuo da Xunta, que medra case un 22 % 

en relación co pasado ano, e así agora unha parte fundamental é persoal estrutural e 

profesionalizado. Salienta a Sra. Rey que non é certo que se contrate tarde, senón que 

a incorporación dos medios faise progresivamente e atendendo ás épocas e ao risco 

inherente a elas, tendo en conta tamén as condicións meteorolóxicas e as súas 

previsións, resultando que durante o mes de agosto o dispositivo estaba plenamente 

operativo. Lembra a Sra. Rey que na época do bipartito existiu un evidente descontrol 

administrativo e iso dou lugar ao debilitamento do operativo, así as listas definitivas das 

prazas non se publican ata o 18 de xullo e o 4 de agosto publícase unha corrección de 

erros de tres follas onde 140 aspirantes ven modificadas as súas puntuacións, 

aparecen admitidos, aparecen excluídos, etc. Explica a Sra. Rey que as brigadas 

municipais dispoñen da mesma formación e medios que calquera das incorporadas en 

épocas de alto risco no pasado, non resultando certo que sexa un modelo fracasado 

porque se están a atender máis de 80 lumes por día e onde o éxito da extinción se da 
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en máis do 95%, non sendo certo tampouco que os concellos as rexeitasen de plano, 

xa que se preveían 275 e pedíronse máis de 290. Salienta a Sra. Rey que tampouco é 

certo o que se di de que se executou un austeridade mal entendida, porque cando 

chegou o PP lle costou atopar os fondos para os 1.000 efectivos previstos para reforzar 

no verán e no 2006, cando había cartos,  fixeron unha rebaixa de medios, dun 34% no 

operativo, anunciado polo Director Xeral de Montes e en nota de prensa de Medio 

Rural o 7 de xullo, reducíndose un 34% nos medios humanos, un 30% nos helicópteros 

e cancelaban o convenio con Defensa. Explica a Sra. Rey que tampouco é certo que se 

abandonase a prevención, e así os datos de superficies de actuación en tarefas de 

silvicultura e prevención falan por si mesmos, e en 2013 roldarán as 60.000 hectáreas. 

Considera a concelleira do PP que tampouco é certo que se necesitase un mando 

único porque xa existe, engadindo que a procedencia do persoal, se é propio da Xunta, 

doutras administracións ou de empresas privadas, é indiferente, porque existe un 

mando único baixo o que se unifica todo o dispositivo e que garante unha axeitada 

coordinación. Nega a Sra. Rey que exista unha falta de coordinación do distinto persoal 

dos operativos. Explica que o PP impulsou unha reforma legal para evitar esta 

situación, mediante a Lei de Montes que reforma a Lei de Incendios, e así hoxe durante 

a extinción dun incendio, todos os medios asignados ao mesmo estarán ás ordes do 

director técnico de extinción, que é o responsable máximo da dirección de extinción do 

incendio e o  mando único operativo, reforzándose as súas funcións e evitando así 

calquera tipo de falta de coordinación. Salienta a Sra. Rey que hai que ler a Lei de 

Montes para darse conta de que as cousas, polos motivos expostos, non son como as 

expón o BNG na súa moción. Opina a Sra. Rey que dende o PP non desvían a 

atención cara aos incendiarios para fuxir das responsabilidades, senón que constatan 

unha realidade, podendo poñer exemplos de casos senlleiros de posible orixe 

provocada, coma no Barco de Valdeorras, o 18 de agosto, onde houbo 20 focos 

simultáneos ao longo dun quilómetro de estrada, Boborás, o 22 de agosto, onde había 

tres artefactos incendiarios, é dicir velas, na zona de orixe do incendio, Cualedro, o 24 

de agosto, onde houbo dous focos iniciais distantes 500 metros sobre as 12 da mañá, 

na parroquia de Vilela, aos que hai que sumar a saída dun terceiro foco paralelo ás 

cinco da tarde, na parroquia da Xironda, e a detección de dous lumes máis ás 11 da 

noite, na parroquia de Montes, As Neves, na madrugada do 24 ao 25 agosto, cinco 

lumes en menos de seis horas, etc. Di a Sra. Rey que dende o BNG facían unha 
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relación cos incendiarios, existía unha demanda de vixilancia policial, e así Alberte 

Blanco, Director Xeral de Montes do BNG, demandaba máis medios para vixiar en 

marzo de 2009, a CIG e Nunca Máis, por medio de Rafael Villar e Uxia Senlle, 

amosaban repulsa ao terrorismo incendiario e consideraba que os incendiarios non 

deberían quedar impunes, Suárez Canal no 2006, na Voz de Galicia, dicía que “Temos 

que utilizar a columna vertebral dos medios que xa había e, o máis importante, adoptar 

unha loita sen cuartel contra os pirómanos e os delincuentes incendiarios que están 

facendo unha actividade criminal que empobrece o país, que o desertiza e acaba 

provocando, como vimos, a morte de persoas. Por iso hai que perseguilos con todos os 

instrumentos da lei, coas forzas de seguridade do Estado e a colaboración cidadá, que 

é fundamental. Penso que detrás do lume hai moitas mans negras que queren facer 

dano queimando. E nunca mellor dito, porque esas mans negras acaban ennegrecendo 

o país. O que detecto claramente desde o ano pasado é que hai unha desaforada 

actividade delitiva para queimar os montes, e temos que tomar nota para combatelo 

coa lei”. Lembra a Sra. Rey que o BNG, na súa lexislatura, dicía que había intereses e 

que os incendiarios eras os culpables, así, Antón Losada, o  20 de agosto de 2006, 

dicía que “detrás da vaga de lumes hai intereses que hai que vincular á nefasta política 

feita ata agora”, Súarez Canal, na Voz de Galicia, o 5 de agosto de 2006, afirmaba que 

“o lume nos montes non responde a unha fatalidade, senón a unha actividade delitiva 

desaforada. O que se produciu (as mortes de Cotobade) foi unha concatenación de 

circunstancias que tivo un resultado dramático; se non houbera o accidente de coche e 

o incendio, non estaríamos a falar de dúas mortes. Polo tanto, o responsable inicial 

desta traxedia é a persoa que provocou o incendio. Daquela, quen lle prende lume ao 

monte non comete un acto menor. Está cometendo unha actividade criminal e ademais 

coa intención de facer o maior dano posible, porque escollen días con moito nordés e 

prenden en zonas escarpadas e en sete ou oito sitios á vez para dificultar a reacción do 

servizo de extinción. Quen fai iso, faino á mantenta para producir dano.” Opina a Sra. 

Rey que as políticas locais de base son esenciais para o cidadán, pois cando non se 

levan a cabo correctamente ou con eficacia, a quen perxudican son principalmente os 

propios veciños. Sinala a concelleira do PP que a  Xunta non vai permanecer pasiva 

ante quen, por vontade criminal, atenta contra Galicia prendendo lume o monte, por iso 

o Consello da Xunta aprobou un protocolo de actuacións para que os incendiarios non 

queden impunes. Así mesmo a Xunta persoarase inmediatamente nas causas xudiciais 
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contra os incendiarios para solicitar a prisión provisional contra eles e esixir a 

reparación dos custes de extinción e medioambientais. Ademais traballarase en 

reforzar o papel da policía autonómica para que poidan impoñer no acto multas as 

persoas que se descobren cometendo una actividade incendiaria.  

 

O Sr. alcalde anuncia o apoio do equipo de goberno, salienta que dentro da 

causalidade sempre existirion incendiarios, porén hai unha causalidade múltiple, 

engadindo que non vai a tirar de hemeroteca, aínda que se podía tirar, cando se daban 

explicacións anos antes. Di o Sr. alcalde que non cree que exista unha intencionalidade 

política, e que o Sr. Parajó di que había que alonxalo do debate político, porén hai que 

ter en conta que fan falla políticas forestais, por exemplo, como apuntaba igualmente o 

concelleiro do grupo mixto, para levar a cabo concentracións parcelarias rápidas. 

Salienta que tamén son importantes outros aspectos como a posta en valor do monte, 

de forma transversal, cunha aplicación a medio prazo, engadindo que actualmente non 

existe unha política de posta en valor e a maioría da xente non sabe onde ten as súas 

propiedades no monte. Sinala o Sr. alcalde que as políticas precisan de 10 a 15 anos 

para funcionar, refírese á prevención, e sinala que en Teo este ano existiu unha política 

autónoma, ao facerse dende a Xunta unha especie de colaboración que non deixo de 

ser unha especie de imposto revolucionario. Salienta que en Teo este ano houbo 

bastante sorte, tamén porque se dispón dun dispositivo con medios propios, que 

atendeu os incendios diariamente, porque se non existiran tales medios habería que 

ver que pasaría ata que chegaran os medios autonómicos. Opina o Sr. alcalde que o 

tema hai que sacalo do debate político a corto prazo, pero non a medio prazo. Lembra 

que no ano 2007 existían subvencións que desapareceron, que no seu momento se 

aplicaron en Teo e que agora non existe nada. Considera o Sr. alcalde que existe unha 

asignatura pendente, xa que o monte nestes momentos é un perigo evidente, que 

existirá todos os anos. Remata o Sr. alcalde sinalando que, máis alá do debate e de 

quen sexan os culpables, o equipo de goberno vai a votar a favor da moción, 

esperando que dentro de 10 anos non se teña que voltar a debater de novo este tema. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que non sabe se se considera que o debate 

político é malo, engadindo que os que fan política, son políticos, e que segundo a súa 

opinión o debate político non é malo. Explica que o que está no debate non é o lume en 
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sí, senón se realmente se pode estar nesta situación. Di o Sr. Fernández que o feito de 

que se fale do ano 2006 indígnalle moito, porque o Sr. Feijóo pediu a dimisión de todo 

o goberno, e di que aínda lembra a imaxe coa manguera na Pobra do Caramiñal. 

Explica que coa moción o que se quere é salientar a ausencia de política forestal e 

agraria. Tratándose da pregunta formulada por Jorquera, de onde estaba o Sr. Feijóo 

cando ardía toda Galicia, habería que preguntarse onde estaba o alcalde de Carnota 

cando foi o incendio do Pindo, porque estaba no incendio non coa Conselleira. 

Tratándose da política do bipartito di o Sr. Fernández que se fixeron cousas que 

despois o PP abandonou, coma por exemplo as axudas para o desbroce de fincas. O 

Sr. Fernández amosa unha foto que di que é do incendio de Mera, sinalando que 

arderon casas que tiñan licenza. Opina o Sr. Fernández que iso é o que pasa cando 

non se fai nada, engadindo que iso pasou. Sinala que o PP falan do 2006 e pregunta 

que facía ese partido nese momento. Di o Sr.Fernández que el non sabe cal era o 

mando único, que alí non había quen dera ordenes, e que o que prende é un pirómano, 

porén hai cuestións que fan que non sexa un pequeno lume. Remata o Sr. Fernández a 

súa intervención sinalando que o que é o colmo é o do monte Pindo, porque alí xa non 

había máis que puidera arder. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

explica que cando di que hai que sacalo do debate político, non implica que se 

esquezan do tema, senón que o que non quere é que se goberna o PP, os do BNG 

vaian contra eles, e se goberna o BNG, fagan o mesmo os do PP, porque  o importante 

é que exista consenso. Salienta o Sr. Parajó que hai fórmulas para abordar a situación, 

engadindo que el non se quere meter con ninguén, pero que efectivamente hai 

formulas como coller aos incendiarios, concentrar en oito anos e despois que cada un  

limpe o monte que se lle asigne, facer un banco de terras. Considera o Sr. Parajó que 

antes vendíanse os pinos para pagar o coche ou os estudos e agora non. Remata o Sr. 

Parajó a súa intervención salientando que ten que existir consenso entre todos, en 

sanidade, en educación, en incendios, etc, porque o resto é rollo barato. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción. 
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Intervén a concelleira do PP, Sra. Rey, quen di que dende o seu grupo pensan que 

igualmente que sempre se pretende instar á Xunta, tamén dende o concello se 

deberían facer políticas de prevención. Lembra que hai moitas fincas con toxos, 

invadindo as propiedades dos veciños e ninguén lle di nada, coma por exemplo en 

Tribaldes, en Cacheiras, e en xeral en todo o concello. Opina a Sra. Rey que hai que 

ter man dura con este tema e haberá que sacar uns bandos, instar aos veciños e senón 

multar. Remata a Sra. Rey a súa intervención sinalando que os propietarios non limpan 

e que dende o concello haberá que instarlles a que o fagan. 

 

O Sr. alcalde sinala que non vai a reiterar o que xa se dixo, aínda que lle gostaría dicir 

á Sra. Rey que cando se fan requirimentos os propietarios para que limpen as fincas, 

unha alta porcentaxe o fan, engadindo que o di porque parece que todos os veciños 

actúan de xeito incívico e non é así. Explica o Sr. alcalde que cando non limpan, a lei di 

que o concello debe entrar, limpar e despois cobralo, pero a partir de aí xurden os 

problemas, en primeiro lugar por falta de medios, e en segundo lugar un problema 

legal, porque se trata de propiedades privadas. 

 

Intervén o Sr. Vázquez Pallas e pregunta que ocorre se se trata dunha situación de 

risco. 

 

O Sr. alcalde explica que a lei so o permite se está ardendo, engadindo que existen 

incluso en relación a estes temas supostos de inhabilitación de cargos públicos. Indica 

o Sr. alcalde que existe un baleiro legal que hai que afrontar. Tratándose das axudas 

as asociacións de cazadores explica o Sr. alcalde que sí que existen, existindo tamén 

colaboración na limpeza dos montes.  

 

Pregunta o Sr. Vázquez Pallas se, existindo algún tipo de risco visible, non se pode 

entrar. 

 

O Sr. alcalde di que hai sentenzas que din que non, engadindo que en ocasións se 

resolve coa arbitraxe forestal. 
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O Sr. Vázquez Pallas sinala que se hai un incendio e hai falecidos existirá unha 

responsabilidade do equipo de goberno. 

 

O Sr. alcalde pídelle ao Sr. Vázquez Pallas que non diga iso. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Patiño, quen sinala que non lle di nada a foto 

amosada polo Sr. Fernández porque no ano 2006 a súa casa estivo peor.  

 

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-
PSdeG-PSOE), cinco en contra (5 PP) e unha abstención (1 grupo mixto- IN-TEO), 
acorda: 

1º.- Dirixirse a Xunta de Galiza para revisar de xeito inmediato o dispositivo de 
defensa contra incendios forestais e que, conxuntamente co goberno do Estado, 
implemente de maneira urxente as medidas necesarias dirixidas a paliar os 
danos causados pola vaga de lumes e contribuír a súa extinción. 

2º.- Dirixirse a Xunta de Galiza para que implemente as medidas necesarias para 
a recuperación do monte afectado pola vaga de incendios e para poñer en 
marcha unha nova política que teña como eixos: 

• Unha nova política forestal, orientada á ordenación dos espazos forestais 
facéndoos compatíbeis con outras actividades agrarias, á diversificación de 
especies e á diversificación de aproveitamentos económicos dos montes. 
• O impulso dunha política preventiva contra os incendios forestais, 
eliminando os incentivos á forestación de terras agrarias e ampliando as zonas 
de protección dos núcleos rurais, adoptando as medidas precisas para asegurar 
un cumprimento rigoroso da limpeza da biomasa forestal nestas zonas. 

• Unha nova política que permita operar na propiedade das terras agrarias e 
forestais favorecendo a mobilidade e fórmulas de explotación colectiva. 
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• Unha política de intervención no medio rural que pule pola reactivación 
socioeconómica da actividade agraria e corrixa a tendencia ao progresivo 
despoboamento. 

• A renuncia á política de recortes orzamentarios en servizos públicos 
básicos como da prevención e extinción de incendios forestais, asegurando 
recursos para poder acometer tanto un dispositivo axeitado como despregar 
accións preventivas no monte no marco dunha nova política forestal. 

• Unha maior tecnificación e profesionalización dos servizos de prevención e 
extinción de lumes. 

3º.- Solicitar da Xunta de Galiza a que, en colaboración co Goberno central, poña 
en marcha un programa de axudas para paliar os danos ocasionados polos 
incendios forestais na vaga de agosto de 2013, consistente en: 

• Restabelecemento de infraestruturas públicas e privadas afectadas 
(viarias, canalizacións hidráulicas, tendidos eléctricos, de telecomunicacións etc) 
• Reposición de cultivos, instalacións e infraestruturas agrarias afectadas 
polo lume. 

• Reparación de vivendas e construcións auxiliares afectadas. 

• Actuacións de protección do solo queimando, para paliar os efectos da 
erosión e prever o arrastre de terreo vexetal aos sistemas fluviais e marítimos. 

 

O Sr. Parajó sinala que lle gostaría facer explicación de voto, e sinala que se absten 

porque ten o tema claro, non porque estea a favor dos incencios. 

 

7.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG PARA REXEITAR A AGRESIÓN IMPERIALISTA 
EN SIRIA E EXIXIR QUE O ESTADO ESPAÑOL NON INTERVEÑA. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 
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O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 05/09/2013 (rex. entrada nº 

7.778, de 06/09/2013) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de persoal, seguridade cidadán, comunicación e medio natural do 

23/07/2013.  

 “MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA 
GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN PARA REXEITAR A AGRESIÓN 
IMPERIALISTA EN SIRIA E EXIXIR QUE O ESTADO ESPAÑOL NON INTERVEÑA, para o seu 

debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nas últimas semanas asistimos ao espectáculo mediático, fomentado polos EEUU e algúns 

dos seus aliados, que ten como obxectivo preparar a opinión pública internacional para unha 

inminente agresión imperialista contra Siria, do  mesmo xeito que con anterioridade aconteceu en Irak, 

en Afganistan ou en tantos outros lugares. As potencias imperialistas veñen alimentando desde hai 

tempo a guerra contra Siria, organizando e apoiando política, económica e militarmente os chamados 

'rebeldes'. Agora que esa estratexia se revela fracasada, preparan a intervención militar directa, unha 

guerra motivada, como en anteriores ocasións na mesma rexión, por intereses económicos e 

xeoestratéxicos fundamentalmente dos Estados Unidos e tamén de Israel. 

Para iso, máis unha vez asistimos á fabricación dunha gran mentira -sobre supostos que non 

precisan probar- para xustificar unha intervención militar, unha manipulación que nos lembra o engano 

masivo á opinión pública internacional que se elaborou para o caso de Irak cunhas supostas armas de 

destrución masiva que nunca apareceron. Mentres tanto, asistimos xa á perda de vidas humanas e a 

unha nova vaga de persoas refuxiadas, algo que non podemos máis que lamentar e sobre o que 

exiximos que se poña o foco desde o primeiro momento. 

Para alén de ser reprobábel e inxustificábel, esta nova agresión imperialista é totalmente ilegal 

ao contravir o dereito internacional, non pasar polo Consello de Seguranza das Nacións Unidas nin ter 

o visto e prace de ningún organismo internacional. Supón, pois, unha actuación unilateral dos EEUU 

xunto con algúns socios da OTAN, que demostran, máis unha vez,  a súa supremacía e o seu poder 

para actuaren sen render contas a ninguén. Consolida, ademais, un xeito de actuar á marxe das 

normas internacionais que rexen desde mediados do século pasado (após a II Guerra Mundial), que 
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despreza os mecanismos creados para evitar agresións ilexítimas que castigan sobre todo á 

poboación civil. A intervención en Siria consolidaría a impunidade do imperialismo para intervir na 

rexión e, aínda, para amparar a permanente agresión de Israel aos dereitos do pobo palestiniano. 

O BNG, reiterando a súa convicción da construción de relacións internacionais baseadas na 

paz e igualdade, rexeita  a inxerencia que os EEUU e outros países aliados  pretenden realizar en 

Siria de forma violenta, e a súa teimuda política que atenta contra a soberanía das nacións do mundo. 

As institucións deben facerse eco destas reflexións ante o anuncio de accións militares. Para 

alén diso, cómpre impulsar unha concienciación cidadá que rexeite esta nova agresión militar a Siria e 

apoie o emprego de iniciativas diplomáticas por parte de toda a comunidade internacional no seu 

conxunto, baixo a cobertura da ONU, para procurar unha solución sen máis violencia a este conflito, 

que respecte a soberanía de Siria,  preserve os dereitos humanos e evite unha confrontación armada 

que castigue milleiros de persoas inocentes. 

Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do 

seguinte 

ACORDO 

1. O Concello de Teo rexeita a intervención militar en Siria, impulsada polos EEUU, e 

aposta pola vía pacífica e democrática para a resolución dos conflitos. 

2. O traslado a Xunta de Galiza da petición de exixir ao Estado español: 

a) Que non interveña, nin de maneira directa nin indirecta mediante subterfuxios, nesta 

operación militar. 

b) Que se opoña formalmente nos foros e organismos internacionais a un ataque militar de 

EEUU e outros Estados aliados a Siria. 

3. O Concello de Teo apoia institucionalmente os actos convocados para expresar a 

repulsa social ao ataque militar contra Siria, e fai un chamamento á cidadanía deste concello, e á 

galega en xeral, para manifestar de maneira masiva e inequívoca nas rúas das vilas e cidades do 

noso país o rexeitamento a esta nova agresión imperialista”. 
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Explica o Sr. Fernández que, tal e como xa dixo en Comisión Informativa, o seu grupo 

mantén a moción con carácter preventivo, aínda que parece que non vai a producirse a 

intervención, como unha aposta polas solucións pacíficas. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

cree que dende o concello hai pouco que dicir neste tema. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que plantexar unha moción 

deste estilo lle chama a atención aínda que pese a iso vai a votar a favor. Sinala que 

mentres se rexeitan intervencións militares, e se apoian as vías pacíficas, os Sirios 

seguen morrendo. Refírese a Sra. Lemus á simplicidade da moción, habida conta do 

tema que trata, engadindo que non pode estar de acordo en que España participe  

nunha acción ilegal, engadindo que tamén estaría ben que se engadira aos tres puntos, 

un cuarto sobre o rexeitamento do terrorismo de Estado que está ocorrendo en Siria. 

 

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

equipo de goberno, D.ª María C. Álvarez Garea. 

 

Remata a Sra. Lemus a súa intervención sinalando que aínda que vai a apoiar a 

moción, en ocasións tamén hai que levantar a voz por agresións intraestatais. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu 

gruro, D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que pensou que está moción se retiraría porque está a 

destempo, xa que despois do 6 de setembro, data da moción, existiron acordos sobre o 

tema. O Sr. Vázquez Pallas pregúntalle ao Sr. Fernández se, no suposto de que se 

tratara de Israel, o BNG presentaría a mesma moción. Salienta o Sr. Vázquez Pallas 

que no PP están en contra da guerra, sen esquecer que España é membro da ONU. Di 

o concelleiro do PP que se trata dun ataque imperialista a Iran e que se fora a Israel 

cree que o BNG non presentaría este tipo de moción. 
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Sendo as vinte e unha horas e quince minutos entra no Salón de Plenos a concelleira 

do equipo de goberno, D.ª María C. Álvarez Garea. 

 

Opina o Sr. Vázquez Pallas que se trata dun tema dirixido, e así dende o BNG non 

falan de Irán, senón que falan de Siria. Pide o Sr. Pallas que conste en acta que o PP 

está en contra de todo tipo de guerra, aínda que hai acordos que se teñen que 

respetar, sen esquecer que a adhesión á OTAN foi decidida nun referendum. 

 

O Sr. alcalde anuncia o apoio do equipo de goberno á moción. 

 

O Sr. Fernández salienta que a presentación da moción forma parte dun deber cívico 

como cidadán. Di que ante a pregunta de porque se trae aquí a moción, o certo é que 

se trata do lugar axeitado, aínda que quizais tamén se debería levar ás escolas. 

Salienta o Sr. Fernández que os Rusos en algo están interesados e que Libia con 

Gadafi era lexítimo e uns meses despois era ilexítimo. Sinala o Sr. Fernández que 

cando se fala de Israel se fala por falar e pídelle ao Sr. Pallas que lea un pouco porque 

se pode falar de moitas cousas pero que se fale de Israel o considera vergoñento. 

Opina o Sr. Fernández que todo vale e que é como o do 2006, cando, segundo o PP, 

todo era culpa de Suárez Canal. Salienta o Sr. Fernández que o BNG ten uns principios 

e opina que é tremendo que, en resposta á moción, se diga que España está na OTAN, 

ao que hai que engadirlle que onte o Sr. Rajoy andaba chorando porque quere estar no 

Consello de seguridade. Pregunta o Sr. Fernández que din as Nacións Unidas sobre 

Siria. Considera o portavoz do BNG que a información é confusa e lembra que no ano 

2003 se falaba da invasión de Irak e se falaba tamén da foto das Azores, quedando ao 

final un país abandonado que está peor agora que cando estaba Sadam Husein. 

Pregunta o Sr. Fernández se lle pasou algo á xente que mandou cargar as balas e 

remata a súa intervención sinalando que se pode falar do bache, pero que isto tamén é 

importante porque hai que ter uns valores. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

dille ao Sr. Fernández que fala como un libro aberto. Considera que se España é 

membro da OTAN ten que cumprir cos acordos adoptados naquel momento e cos que 

se adopten agora. Considera o Sr. Parajó que non so hai que leer, senón que tamén 
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hai que entender o que se lee. Opina o Sr. Parajó que se trata dun tema delicado, que 

os que mandan alí non deben estar ao fronte porque agora se van a entregar as armas 

de destrución masiva e cando Rusia lle pon tanto empeño é porque algo debe haber. 

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

engadir. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, e di que entende que dende o BNG 

se defenda ao goberno de Siria, aínda que o Sr. Fernández lle da igual que mataran alí 

a “x” persoas. 

 

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

BNG, D.ª Carmen Diéguez González. 

 

Remata o Sr. Vázquez Pallas sinalando que o seu grupo está en contra da moción, en 

contra de calquera tipo de guerra e en contra das dictaduras, como a de Siria, e, no seu 

momento, a do franquismo. 

 
Neste momento, procédese a someter a votación o asunto, estando ausente do Salón 

de Plenos a concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez González. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 1 BNG e 1 grupo mixto-
PSdeG-PSOE), cinco en contra (5 PP) e dúas abstención (1 grupo mixto- IN-TEO e 
1 BNG), acorda: 

1. O Concello de Teo rexeita a intervención militar en Siria, impulsada polos 
EEUU, e aposta pola vía pacífica e democrática para a resolución dos conflitos. 

2. O traslado a Xunta de Galiza da petición de exixir ao Estado español: 

a) Que non interveña, nin de maneira directa nin indirecta mediante 
subterfuxios, nesta operación militar. 
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b) Que se opoña formalmente nos foros e organismos internacionais a un 
ataque militar de EEUU e outros Estados aliados a Siria. 

3. O Concello de Teo apoia institucionalmente os actos convocados para 
expresar a repulsa social ao ataque militar contra Siria, e fai un chamamento á 
cidadanía deste concello, e á galega en xeral, para manifestar de maneira 
masiva e inequívoca nas rúas das vilas e cidades do noso país o rexeitamento 
a esta nova agresión imperialista. 

 
Sendo as vinte e unha horas e vinte e sete minutos, ten un lugar un receso na 

celebración da sesión, que se reanuda ás vinte e unha horas e trinta e sete minutos, 

momento no que se incorporan á sesión todos/as os/as concelleiros/as da Corporación 

presentes antes do receso, e a concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez González. 

 

Reanudada a sesión, co permiso do Sr. alcalde, a concelleira do BNG, D.ª Carmen 

Diéguez, explica que, aínda que ao estar ausente nese momento, non participou na 

votación do asunto incluídos no punto 7 da orde do día, quere que quede constancia de 

que o sentido do seu voto, no caso de estar presente, sería favorable á moción. 

 
8.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE REXEITAMENTO DE VIOLENCIA 
TERRORISTA. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo. 

 

O Sr. Guerra sinala que vai a intervir a concelleira do PP, Dª. Carmen I. Leborán 

Guldrís. 

 

A Sra. Guldrís da conta da moción do seu grupo de 16/07/2013 (rex. entrada nº 6.399) 

que se recolle a continuación, ditaminada desfavorablemente pola Comisión 

Informativa de persoal, seguridade cidadán, comunicación e medio natural do 

23/07/2013.  
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“O Grupo Municipal Popular de Teo, ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais 
presenta ante o Pleno da Corporación Municipal esta MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir do ano 2006 Galicia está padecendo violentos actos de terrorismo cuxa autoría a banda 
Resistencia Galega ten reivindicado en varios casos. Entre eles están múltiples atentados 
consistentes na colocación e denotación de diversos artefactos explosivos e incendiarios en 
sedes de partidos políticos, organizacións sindicais ou empresariais, entidades financeiras, 
empresas, administracións públicas, etc.; así como nas vivendas de persoas relacionados co 
ámbito xudicial, universitario ou político. 
 
Os partidos democráticos defendemos a dignidade do ser humano e os dereitos e liberdades que 
lle son inherentes, especialmente o dereito á vida e á integridade física e moral e propugnamos 
a democracia e o Estado de Dereito como base dunha convivencia en pluralismo, liberdade e 
igualdade. En consecuencia, opoñémonos e condenamos o uso da violencia para defender 
calquera tipo de posicionamento ou postulado político ou ideolóxico e tamén rexeitamos 
calquera tipo de declaración ou acción que lexitime ou xustifique o terrorismo.  

Por todo o anterior, o Grupo Municipal do Partido Popular no concello de Teo, eleva ao Pleno 
do mes de Xullo de 2013, a adopción dos seguintes acordos: 

1. Manifestamos o noso rexeitamento e condena ao terrorismo, e por suposto o levado a 
cabo por Resistencia Galega. 

 
2. Solidarizámonos coas víctimas destes atentados e apoiamos ás Forzas e Corpos de 

Seguridade na súa tarefa de posta a disposición da Xustiza dos responsables destas 
actos. 

 
3. Rexeitamos calquera tipo de acción ou declaración que xustifique, ampare ou lexitime a 

violencia terrorista, especialmente se proceden de representantes públicos”. 

 

A Sra. Leborán sinala que hai situacións que non teñen término medio, coma o do 

terrorismo, xa que ou se está a favor ou en contra. Considera que Resistencia Galega é 

un grupo terrorista probado por un tribunal de xustiza, que provocaron atentados, 

reinvindicados por eles mesmos, en sedes de partidos políticos e de empresas, en 

infraestruturas públicas, en caixeiros, etc. Sinala que as forzas da orde colléronos coas 

mans na masa, foron procesados e xulgados con todas as garantías procesais, e foron 

condenados por terrorismo. Salienta que están no cárcere, e non por antipáticos, senón 

por terroristas. Sinala a Sra. Leborán que, segundo Roberto Blanco Valdés, “quen 

exerce a violencia para obter obxectivos políticos é un terrorista”, engadindo que 

continuadamente se escoitan frases para definir os terroristas de Resistencia Galega 
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como “cidadáns que non controlan a súa indignación”, “pretenden demonizar a catro 

mozos condenados que aínda non mataron a ninguén”, “acometen accións heróicas 

para cambiar as cousas”, “están dispostos a ser mártires”, etc. Considera a Sra. 

Leborán que os nacionalistas parecen “titiriteiros darredor dunha cabra”, ao ser este o 

animal que mellor o define. Opina a Sra. Leborán que o Sr. Beiras, cando di estas 

cousas, perde a súa capacidade de controlar a súa tendencia a dicir disparates, 

engadindo que a idade non pasa en balde, aínda que o peor é que, á cola, hai 

agrupacións políticas, que non o din, pero que pensan coma el. Sinala a Sra. Leborán 

que en ocasións a todos lles gustan as “chascarrilladas”, e cando fala Beiras a xente 

escoita “a ver que di agora”, porén en ocasións da unha certa pena, porque este 

profesor, con toda a intelixencia que din que ten, nunca foi un bo político, como 

demostrou a realidade, engadindo que en todo caso tamén é certo que tivo pouca 

sorte, porque tivo enfrente ao Sr. Fraga que sempre o anulou ata que o mandou para 

casa. A Sra. Leborán considera que os señores do BNG e ANOVA, non deberían 

deixar pasar a ocasión de condenar o terrorismo, sen condicións, porque agora o están 

xustificando. Salienta que en Galicia hai Resistencia Galega e non se debe permitir que 

ese lagarto chegue a dragón, porque non hai terroristas bos e malos, senón que son 

todos malos. Salienta a Sra. Leborán que dende o PP so piden un non a calquera clase 

de terrorismo, sen condicións, porque en Galicia, de momento, non hai medo a dicir 

que non ao terrorismo, e isto tense que seguir mantendo. Remata a Sra. Leborán a súa 

intervención sinalando que non queren nin fascistas nin franquistas, senón vivir nunha 

sociedade sen medo e con liberdade. 

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

que partindo da base de que no que aparece na exposición de motivos da moción hai 

cousas nas que podía discrepar, está de acordo coa moción, polo que a vai a apoiar. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que vai a leer un comunicado 

que fixo no seu día Resistencia Galega, e o fai nos termos seguintes: 

 

“Asumimos a acción contra a sede do PSOE en Teo 
 
O PSOE desde a xestión do goberno español, dirixe e executa o proceso de destrución 
do país, é responsable pola ofensiva españolista que procura a nosa asimilación polo 
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imperialismo español, pola aniquilación do noso terrritorio e os nosos sectores 
produtivos, pola venda dos nosos recursos e intereses alleos ao noso pobo. Tamén é 
responsable directo da fascistización, do recorte dos dereitos sociais, da represión, das 
reformas neoliberais agresivas coas clases populares. 
 
Os partidos políticos do réxime, PP e PSOE, representan os intereses do imperialismo 
español e da sua burguesía na nosa terra, son inimigos directos da nosa patria, e polo 
tanto obxectivos militares permanentes. 
 
Ante un marco xurídico-político que imposibilita a soberanía para o noso país, que 
perpetua un modelo socio-económico inxusto e depredador, que aplica a represión 
contra as lexítimas reivindicacións de liberdade e xustiza e nos leva a esmorecer baixo 
a opresión española, entendemos a loita armada como un elemento prioritario e 
determinante do proceso de liberación nacional. 
 
Todos os métodos de loita son pertinentes e necesarios, e se o noso pobo quere 
avanzar decididamente pola liberdade convén camiñar cara o combate con todas as 
consecuencias. 
 
O combate independentista defende a terra, enfronta directamente o inimigo, devolve 
algún golpe e demostra que a liberdade aínda é posible. 
 
Facemos un chamamento a todo o pobo galego a avanzar sen medo polo camiño 
aberto, e asomarse cada quen dende a súa disponibilidade e compromiso à urxente e 
imprescindible tarefa da resistencia cara á independencia nacional. 
 
VIVA GALIZA CEIVE 
 
VIVA A RESISTENCIA GALEGA 
 
DENANTES MORTOS QUE ESCRAVOS” 
 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que a moción a presenta o PP, o 

partido do alcalde de Beade, e do alcalde de Baralla que dicía aquilo de que os que 

foron asasinados durante o franquismo era porque algo fixeron, o partido que logo de 

dicirse isto por este rexedor consideraba que se trataba dun chiste. Di o Sr. Fernández 

que a moción a presenta o PP, o partido que conta con xóvenes que saen nas fotos 

cunha bandeira preconstitucional que lembra eses tempos de impunidade que tan 

gratamente lembra o alcalde de Beade todos os anos. Salienta o Sr. Fernández que 

ante iso o PP non fai nada, ou simplemente o cualifica de chiste, broma ou aclaran que 

tampouco hai que poñerse así, e agora ven con esta moción e así mentres se fala do 

circo non se fala doutras cousas, coma dos recortes, da política desastrosa, da 

vulneración sistemática da lei por parte do goberno, etc. Salienta o Sr. Fernández que o 
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BNG rexeita a violencia como medio de actuación política e acredita nas solucións 

políticas e nas vías pacíficas os únicos procedementos lexítimos de intervención na 

procura dunha sociedade máis xusta, máis libre, máis democrática e respetuosa co 

dereito de todas as persoas e de todos os pobos a vivir unha vida digna e autónoma. 

Lembra o Sr. Fernández que historicamente o PP utilizou o terrorismo como coartada 

para tapar os problemas e conflitos sociais e políticos e o fai tamén agora para ocultar 

a situación dramática que está padecendo o pobo galego. Tamén, singularmente, para 

demonizar as persoas e organizacións que, dende posicións inequivocamente 

democráticas, defenden o dereito do pobo galego á autodeterminación nacional, á 

soberanía política, porque son nacionalistas, demócratas e contemplan a vía pacífica 

como única vía posible para buscar solucións. Di o Sr. Fernández que un dos seus 

principios é o pacifismo, en todos os ámbitos, estando en contra da OTAN, ao ser unha 

organización para a violencia. Opina o Sr. Fernández que o concepto de terrorismo ten 

evolucionado moito, especialmente dende o ano 2001, e cada día se alonxa máis do 

que entende a xente por terrorismo. Pregunta o Sr. Fernández se hoxe en día hai 

pánico polo terrorismo, e resposta que o que si hai é pánico polo paro, polas 

preferentes, etc, pero non polo terrorismo. Salienta o Sr. Fernández que demanda 

xuízos xustos nos que, por exemplo, non se rexeiten os peritos da defensa para 

comprobar as supostas probas. Insiste  en que o Estado de dereito é algo máis ca un 

concepto, e é para todos e non so para o que lle convén os que ostentan o poder. 

Anuncia o Sr. Fernández que o seu grupo vai a votar en contra da moción e que non 

serán cómplices da estratexia de criminalización ideolóxica que o PP quere poñer en 

marcha, engadindo que apoiarán a emenda presentada polo alcalde. 

 

O Sr. alcalde di que non sabe se as frases empregadas pola Sra. Leborán, tal como a 

de “nacionalistas titiriteiros”, terán unha carga de violencia e anuncia que o equipo de 

goberno vai a presentar unha emenda de substitución que pasa a leer. 

 

“EMENDA DE SUBSTITUCIÓN Á MOCIÓN DO PP de Teo sobre terrorismo 

A moción do PP de Teo busca de xeito interesado instrumentalizar e criminalizar as opinións 
feitas por representantes de diversas formacións políticas importándolle pouco a cuestión de 
fondo como é o rexeitamento á violencia en todas as súas vertentes. 
Por todo iso, o  Pleno da Corporación do Concello de Teo acorda como emenda de sustitución a 
devandita moción: 
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1.- Reafirmarnos no convencemento de que a acción política neste país ten que desenvolverse a 
través da vía política, democrática e pacífica, por ser o camiño da razón e do convencemento o 
único vieiro polo que a maioría social pode acadar a hexemonía imprescindible para as 
necesarias transformacións. 

 
2.- Reafirmarnos na necesidade de que calquera proceso xudicial conte con todas as garantías 
propias dun estado de dereito, evitando a inxerencia política deste e a adopción de medidas 
excepcionais que incidan na dispersión, na desaparición da presunción de inocencia e na 
reclusión preventiva sen límite temporal. 
 
3- Solicitamos do Partido Popular, cando menos, a mesma preocupación sobre os casos de 
desafiuzamentos por unha lei hipotecaria inxusta,  o fraude masivo das preferentes e 
subordinadas, as sospeitas sobre o presunto financiamento irregular do PPdG, os casos de 
apoloxía do Franquismo dalgúns dos seus representantes municipais e o recorte dos dereitos 
sociolaborais e identitarios que están a provocar situacións de exclusión social de moitos homes 
e mulleres deste país. 
 
4.- Instamos ao Goberno central a cesar ao Delegado do Goberno en Galiza por incompetencia 
demostrada dabondo para desenvolver o cargo, como o indican a estratexia represora ante as 
persoas e colectivos que se manifestan pública e democráticamente, as manifestacións 
irrespectuosas ante actos de resistencia pacífica, ou as actuacións antidemocráticas de difundir 
calumnias contra forzas políticas co claro obxectivo de desprestixialas e enganar á cidadanía”. 
 
O Sr. alcalde explica que a Corporación de Teo sempre se posicionou en contra da 

violencia, engadindo que non vai a entrar noutro tipo de debates de carácter 

interesado. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, e di que está claro o que pide o PP, un si 

ou un non a calquera tipo de violencia, engadindo que aos de Resistencia Galega, os 

colleron en actos violentos, os xulgaron e foron condenados, engadindo que neste 

tema non caben medias tintas. Dirixíndose ao Sr. Fernández sinala que na moción 

anterior este concelleiro falaba dos principios do BNG, de deberes cívicos, e por outra 

parte non condenan o terrorismo, e están xustificando as accións terroristas. Opina a 

Sra. Leborán que o Sr. Fernández é un manipulador nato e lembra que tratándose das 

preferentes os do grupo municipal do PP sempre estiveron en contra, apoiando para 

que se lle devolveran os cartos á xente, e este concelleiro trouxo un montón de xente á 

que se lle dicía que os do PP estaban a favor, cando non se discutía nada, senón que 

se declaraba a unha serie de persoas e eles so pedían que se devolvera todo. 

Pregunta a Sra. Leborán se as camisetas que traia a xente ese día as pagaron eles, 

engadindo que se as pagou o BNG hai que recortarlle o que lle dan. Salienta a Sra. 
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Leborán que se trata simplemente de dicir se sí ou non ao terrorismo de calquera tipo, 

engadindo que non hai nada máis. Remata a Sra. Leborán sinalando que os cidadáns o 

que queren é vivir en paz e salientando que hai que ser coherentes e predicar con 

realidades.  

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que xa foi claro na súa primeira intervención, polo que so lle gostaría engadir que o Sr-. 

Beiras xa saben todos como é e de que pe coxea, engadindo que, tratándose do novo 

lider do BNG, en relación cun tema coma a independencia, xa lle chega. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen di que non pode ser 

obxectiva, porque na sede do seu partido lles puxeron unha bomba, que causou 

verdadeiro terror, e foi reinvindicado por Resistencia Galega. Di a Sra. Lemus que 

agradecería que cando se fale do tema se fagan manifestacións de apoio ás vítimas. 

Opina a concelleira do grupo mixto que se trata dun tema que non admite discusión, 

como non pode ser doutro xeito para a xente que o sufriu. Salienta que non se pode 

explicar que se sinte cando se lle di que puxeron unha bomba na sede. Explica a Sra. 

Lemus que ela non está en contra da independencia como tal, pero non pode estar a 

favor de que se poña unha bomba nun local por defender calquera cousa. Di a Sra. 

Lemus que poderían imaxinar que se puxera unha bomba na sede de Teo por facer 

unha Lei contra a interrupción do embarazo, entón non estarían falando nestes termos. 

Explica a Sra. Lemus que leva tres meses escoitando todo tipo de xustificacións 

diversas. Salienta que non existe xustificación, nin criminalización posible que lle leve a 

que o seu rexeitamento a Resistencia galega é unha cuestión política, porque se trata 

dunha cuestión de convivencia. Di a Sra. Lemus que non pode pasar por determinados 

estiramentos das palabras, engadindo que non cree que xustificar a persoas que poñan 

unha bomba supoña unha criminalización doutro tipo de ideas. Di a Sra. Lemus que vai 

a votar en contra da emenda do grupo de goberno, porque xa non pode máis, xa que 

leva tres meses escoitando “templar gaitas” con este tema, xa que o terrorismo é o 

terrorismo e todos saben o que significa.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen lle pregunta á Sra. Leborán se ela 

sabe se a camiseta dos asistentes ao Pleno a pagou o BNG, engadindo que se lle pode 
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preguntar á xente, aínda que quizais se indignen máis. Salienta o Sr. Fernández que o 

BNG condenou o acto da sede do PSOE e explica que no dicionario da Real Academia 

Española defínese o terrorismo como a dominación polo terror, ou a sucesión de actos 

de violencia executados para infundir terror. Segundo esa mesma fonte terror significa 

medo moi intenso, método expeditivo de xustiza revolucionaria e contrarrevolucionaria, 

época da revolución francesa na que era moi frecuente este método. Refírese o Sr. 

Fernández ás persoas estafadas polas preferentes e di que teñen moito medo, e 

incluso se podería dicir que terror, engadindo que recibiron sancións por manifestarse e 

demandar os seus dereitos, e que o mesmo cabería dicir das persoas que saen ás rúas 

para defender os seus dereitos lingüísticos, sucedéndose nestes casos actos de 

violencia que parecen pretender algo. Remata o Sr. Fernández a súa intervención 

sinalando que o seu grupo non vai a apoiar a moción por considerala un arma do PP 

para crear unha cortina de fume co único propósito de obter réditos electorais, e 

anuncia o apoio do seu grupo á emenda do equipo de goberno. 

 

O Sr. alcalde di que respeta as posicións de cada quen. Refírese ao atentado contra a 

sede de Teo e desexa que non volva a ocorrer, engadindo que dentro do propio equipo 

de goberno hai quen ten familiares que tamén resultaron afectados por accións 

violentas.  
 

Explica o Sr. alcalde que a continuación se vai a proceder a someter a votación a 

emenda do equipo de goberno, decaendo a moción do grupo municipal do PP no caso 

de que aquela saia adiante. 

 
Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr Parajó, quen di que non está de acordo e que 

se debería someter tamén a votación a moción do PP. 

 

O Sr. alcalde explica que se vai a facer como se fixo sempre, de xeito que se someten 

primeiro a votación as emendas, e segundo o resultado da votación, se somete a 

votación a moción emendada, ou a proposta orixinal, engadindo que, neste caso, ao 

tratarse dunha emenda de substitución, se esta sae adiante, decaerá a moción 

orixinaria, someténdose noutro caso esta última a votación.  
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Preguntado polo Sr. alcalde á secretaria se ten algo que engadir, esta resposta que 

non. 

 

A continuación sométese a votación a emenda do equipo de goberno, anteriormente 

transcrita, momento no que abandonan o salón de Plenos os 5 concelleiros do PP, e os 

2 do grupo mixto, polo que o resultado da votación é o seguinte: 

 

Votos a favor  - 9 (7 concelleiros/as non adscritos/as e 2 BNG)  

Votos en contra – 0 

Abstencións – 7 (5 PP e 2 grupo mixto) 

 

Aclara o Sr. alcalde que á vista do resultado da votación, queda aprobada a emenda do 

equipo de goberno, decaendo a moción orixinaria do grupo municipal do PP. 

  

De acordo co exposto, o Pleno da Corporación, acorda: 
 
1.- Reafirmarnos no convencemento de que a acción política neste país ten que 
desenvolverse a través da vía política, democrática e pacífica, por ser o camiño 
da razón e do convencemento o único vieiro polo que a maioría social pode 
acadar a hexemonía imprescindible para as necesarias transformacións. 

 
2.- Reafirmarnos na necesidade de que calquera proceso xudicial conte con 
todas as garantías propias dun estado de dereito, evitando a inxerencia política 
deste e a adopción de medidas excepcionais que incidan na dispersión, na 
desaparición da presunción de inocencia e na reclusión preventiva sen límite 
temporal. 
 
3- Solicitamos do Partido Popular, cando menos, a mesma preocupación sobre 
os casos de desafiuzamentos por unha lei hipotecaria inxusta,  o fraude masivo 
das preferentes e subordinadas, as sospeitas sobre o presunto financiamento 
irregular do PPdG, os casos de apoloxía do Franquismo dalgúns dos seus 
representantes municipais e o recorte dos dereitos sociolaborais e identitarios 
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que están a provocar situacións de exclusión social de moitos homes e mulleres 
deste país. 
 
4.- Instamos ao Goberno central a cesar ao Delegado do Goberno en Galiza por 
incompetencia demostrada dabondo para desenvolver o cargo, como o indican a 
estratexia represora ante as persoas e colectivos que se manifestan pública e 
democraticamente, as manifestacións irrespectuosas ante actos de resistencia 
pacífica, ou as actuacións antidemocráticas de difundir calumnias contra forzas 
políticas co claro obxectivo de desprestixialas e enganar á cidadanía. 
 
 
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, sinalando unicamente o portavoz do BNG, Sr. Fernández, que el 

tiña unha moción pero que a vai deixar para o vindeiro Pleno. 
 
10.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO BNG. 
Os concelleiros do BNG formulan os seguintes rogos e preguntas: 

1.- Roga o Sr. Fernández que se proceda a arranxar un bache na entrada da rúa 

Ameneiro. 

 

2.- Sinala o Sr. Fernández que en Cacheiras hai un tramo instransitable no que nunca 

se fixo beirarrúa.  

 

3.- Pide o Sr. Fernández que se coloque un contedor verde en Fixó. 

 

4.- Interésase o Sr. Fernández polo horario dos autobuses, sinalando que non hai 

información ao respecto nas marquesinas. 
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Intervén o Sr. Rey e aclara que o exposto polo Sr. Fernández é unha vella 

reinvindicación, que foi tratada coa Dirección Xeral de Mobilidade fai oito meses, 

facéndose un esbozo que miraron de poñelo nalgún sitio, porén non foron capaces polo 

tamaño, ao ser máis grande que a tele que hai no Salón de Plenos, e tampouco foron 

capaces de reducilo.  Explica o Sr. Rey que existe a posibilidade de facer un boceto 

que podería ser máis fácil de colocar. 

 

O Sr. Fernández sinala que nalgunha marquesina hai horarios. 

 

O Sr. Rey resposta que seguramente será de antes, e non dos autobuses de Calo. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e dúas 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  9/2013 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 28 OCTUBRE DE 2013 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e oito de outubro de dous mil trece, 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. 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.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  730/13 Á  844/13). 

2.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN DO 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS DO 3º 
TRIMESTRE DO 2013. 
 
3.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA ESIXIR Á XUNTA 
DE GALIZA UNHA PARTIDA ECONÓMICA NOS ORZAMENTOS 2014 PARA 
ATENDER O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR SAF NO CONCELLO DE TEO. 
 
4.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO SOLICITANDO A 
DEROGACION E NON APLICACIÓN DO COPAGO SANITARIO DE PRODUTOS DE 
FARMACIA HOSPITALARIA. 
 
5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO (PSOE) SOBRE REXEITAMENTO DO 
COPAGO DOS MEDICAMENTOS DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA E MEDIDAS 
A ADOPTAR POLO CONCELLO DE TEO. 
 
6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESESTIMACIÓN DE ALEGACIÓNS 
PRESENTADAS NO EXPEDIENTE DE RECUPERACION DE OFICIO DE CAMIÑO 
EN MOUROMORTO. 
 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA SOLICITAR QUE 
SE ADOPTEN MEDIDAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DE PLUVIAIS NA AC-
841 Á ALTURA DOS TILOS. 
 
8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO DE SOLICITUDE DE CESIÓN 
DA AREA DE DESCANSO NA AC-841. 
 
9.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DEMANDAR DO 
GOBERNO MUNICIPAL MEDIDAS URXENTES DE SEGURIDADE VIARIA NO 
ACESO AO IES DE CACHEIRAS. 
 
10.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO (PSdeG-PSOE) SOBRE 
ACONDICIONAMENTO DO VIARIO NO LUGAR DA IGREXA, LUOU. 
 
11.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE 2ª MODIFICACIÓN DA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS DE TAXI. 
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12.-  DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO 
REGULAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL. 
 
13.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO 
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE VEHÍCULOS 
DE ALUGUER CON CONDUCTOR, TAXIS, DO CONCELLO DE TEO PARA 
ADAPTALO Á LEI 4/13  DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS EN 
VEHÍCULOS DE TURISMO DE GALICIA. 
 
14.- MOCIÓNS. 

15.- 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  730/13 Á  844/13). 
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 21 de setembro ata o 23 

de outubro de 2013, que comprenden os números 730 ao 844, 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 dáse por enterado. 

 
2.- DAR CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA E INTERVENCIÓN DO 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO DAS OPERACIÓNS COMERCIAIS DO 3º 
TRIMESTRE DO 2013. 
 
O Sr. alcalde da conta do informe conxunto de Tesourería e Intervención, de 

14/10/2013, sobre o cumprimento dos prazos de pago das operacións comerciais no 

terceiro trimestre de 2013, 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.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA ESIXIR Á XUNTA 
DE GALIZA UNHA PARTIDA ECONÓMICA NOS ORZAMENTOS 2014 PARA 
ATENDER O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR SAF NO CONCELLO DE TEO. 
 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz e da 

conta de que o PP presentou unha emenda á moción do BNG. 

 

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 04/10/2013 (rex. entrada nº 

9.097), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de benestar social e igualdade de 24/10/2013.  

“CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleira do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN PARA ESIXIR Á 

XUNTA DE GALIZA UNHA PARTIDA ECONÓMICA NOS ORZAMENTOS DE 2014 

PARA ATENDER O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) NO CONCELLO DE TEO, 

para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O Decreto 99/2012 de 16 de marzo, aprobado polo Consello da Xunta, estabelece un 

novo modelo de financiamento para os servizos de benestar en Galiza e determina importantes 

modificacións co anterior modelo, o que está a supor na práctica, un trato claramente 

discriminatorio para os concellos con menor poboación, á par que avanza na privatización e o 

copago destes. 

Así, o artigo 47 deste Decreto determina que fican excluídos de axudas públicas por 

parte da Xunta de Galiza o Servizo de Axuda no Fogar nos concellos de menos de 20.000 

habitantes, o persoal adscrito aos equipamentos sociais de titularidade municipal (centros de 

día ou escolas infantís ...) nas citadas entidades e as unidades de traballo social (persoal dos 

servizos socias, agás os traballadores e as traballadoras sociais) nos concellos de menos de 

20.000 habitantes.  
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Esta decisión política do Goberno do Partido Popular significa que 293 concellos foron 

excluídos da axuda do goberno galego para o servizo da axuda no fogar, entre eles Teo, o que 

provoca que arredor de 100.000 galegos e galegas vexan minorado o servizo que se lles viña 

prestando, favorecendo con iso a perda de emprego para boa parte das persoas que viñan 

traballando na prestación deste servizo público, básico e fundamental no medio rural. 

A situación é cada vez máis grave e o Goberno da Xunta de Galiza non pode seguir 

eludindo as súas responsabilidades, á hora de dotar os concellos rurais dos recursos 

económicos e humanos necesarios para facer fronte a este grave problema social e asegurar a 

prestación acaída do servizo de axuda no fogar aos miles de familias galegas que o necesitan e 

o están demandando a diario. 

Por iso, solicitamos do Pleno da corporación municipal a adopción do seguinte  

ACORDO 

1.- Exixir do Goberno da Xunta de Galiza a incorporación dunha partida orzamentaria nos 

Orzamentos para o ano 2014, similar en contía á recollida nos Orzamentos da Xunta do ano 

2010, para asegurar a prestación do Servizo de Axuda no Fogar e o resto dos servizos sociais 

básicos en todos os concellos de menos de 20.000 habitantes.  

2.- Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta e aos portavoces de todos os grupos 

políticos do Parlamento galego”. 

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

que a moción do BNG non é igual á emenda do PP, o que supón que alguén non di a 

realidade. Anuncia o Sr. Parajó que vai a esperar ao segundo turno. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e anuncia o seu apoio á mocion e o 

rexeitamento á emenda do PP, agradecendo a este grupo que presente a emenda en 

soporte papel para poder leela con detenemento. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo D. José A. Vázquez Pallas. 
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O Sr. Vázquez Pallas di que o seu grupo ten unha emenda de substitución á moción do 

BNG, e procede á lectura da mesma nos termos seguintes: 

 
“EMENDA DE SUBSTITUCIÓN Á MOCIÓN DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO DE 
TEO SOBRE O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) 
 
A moción do BNG de Teo busca de xeito interesado e demagóxico confundir á cidadanía, 
en xeral e, neste caso, ós veciños do noso Concello, en particular.   
 
En efecto o Decreto 99/2012define claramente –no que á atención social se refire- a 
competencia de cada administración, e articula fórmulas de colaboración, cooperación e 
corresponsabilidade de todas as administracións ao exercer as competencias propias. 

 
Compre recordar que existen dúas modalidades de servizo de axuda no fogar (SAF): para 
dependentes –que é a maioritaria e que, polo tanto, supón un maior investimento- e a 
básica. Con este decreto, a Xunta seguirá subvencionando a axuda no fogar para 
dependentes de todos os concellos, teñan o número de habitantes que teñan.  

 
É decir, o financiamento farase por dúas vías distintas: 

o Por un lado, o SAF dependencia(que é a maior parte do servizo de axuda no fogar -
da que tamén hai prestación básica-), que se liquidará de xeito trimestral, cando 
anteriormente era anual. 

o Por outro lado, os servizos sociais básicos, que antes  estaban englobados no 
denominado Plan Concertado. Son fundamentalmente o persoal de servizos sociais 
e o Servizo de axuda no fogar de prestación básica. 

 
No propio decreto figura que a Xunta financiará o SAF dependencia e os traballadores 
sociais (os “profesionais de referencia”) de ABSOLUTAMENTE TODOS os concellos de 
Galicia. 

 
A maiores, a aqueles concellos de máis de 20.000 habitantes –ou aqueles que se unan 
para superar este límite de poboación- a Xunta financiaralles o servizo de axuda no fogar 
básico (isto é, para non dependentes) e o resto de persoal de servizos sociais (isto é, aquel 
persoal que non sexa traballador social, que xa van incluídos no punto anterior).OS 
CONCELLOS QUE QUEIRAN OPTAR A ESTA VÍA TAMÉN PODERÁN UNIRSE PARA 
SUPERAR ESTE LÍMITE DE POBOACIÓN E ACCEDERÁN NAS MESMAS CONDICIÓNS 
A ESTE FINANCIAMENTO, O QUE POTENCIA A UNIÓN DE RECURSOS PARA 
OPTIMIZAR OS SERVIZOS. 

 
O único cambio que se establece neste decreto é o que se realiza para desenvolver a Lei 
de administración local e a Lei de Servizos sociais, que establecen que as deputacións 
deben colaborar economicamente  e prestar asistencia técnica aos concellos, 
especialmente aos de menos de 20.000 habitantes. Neste sentido, no decreto establécese 
que as deputacións apoiarán principalmente o financiamento do SAF básico e do resto de 
persoal –isto é, aqueles que non sexan traballadores sociais, que xa financia a Xunta- dos 
concellos de menos de 20.000 habitantes.  
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En absoluto se deixa estes servizos ao financiamento propio dos mesmos concellos, senón 
que se establece claramente que é a deputación quen debe colaborar no seu 
financiamento, tal e como ademais establece a Lei.  
 
É preciso recordar que o obxecto do decreto de servizos sociais, que da cumprimento á 
normativa que establecía a Lei de Administración local, e a Lei de Servizos Sociais e que, 
ata agora, non se atopaba desenvolvida, é axilizar e optimizar o financiamento dos servizos 
sociais comunitarios.  
 
Establécese, ademais, unha coordinación efectiva entre administracións, optimizando a 
cooperación e afondando na corresponsabilidade na prestación de servizos básicos para a 
cidadanía. 
 
Hai que recordar que a Xunta faise cargo, a través doutra vía independente do convenio, 
do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes (que vai pola Lei de 
Dependencia). Para este servizo, a Xunta destina: 

o Na Coruña 14,2 millóns 
o En Lugo, 8,7 millóns 
o En Ourense,  6,2 millóns 
o En Pontevedra, 8,5 millóns 

 
Isto é, máis de 37 millóns para o SAF dependencia en toda Galicia. En SAF Dependencia 
no ano 2012 adicáronse 30 millones e no ano 2013 incrementouse a máis de 37 millóns. 
 
Por todo iso, o Pleno da Corporación do Concello de Teo acorda emenda de sustitución a 
devandita moción: 
 
1.-Instar á Xunta de Galicia a que continúe financiando o servizo de axuda no fogar para 
persoas con dependencia e os traballadores de referencia na área social de todos os  
concellos de Galicia. Así como, garantirá naqueles concellos que superen os 20.000 
habitantes, ou aqueles que coordinando servizos e presentando a solicitude sumen máis 
de 20.000 habitantes, o financiamento do servizo de axuda no fogar básico.  
 
2.- Instar á Deputación de A Coruña a que cumpra co establecido na Lei 5/1997, de 22 de 
xullo, de Administración local de Galicia, na Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos 
sociais de Galicia e no Decreto 99/2012 de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos 
sociais comunitarios e o seu financiamento, prestando apoio técnico, económico e xurídico 
aos concellos para que desenvolvan as competencias que lle son propias en materia de 
servizos sociais comunitarios. Así mesmo, deberá manterse a necesaria colaboración e 
coordinación entre Xunta e Deputación, asegurando a Deputación de A Coruña o 
financiamento do servizo de axuda no fogar básico e do persoal técnico dos equipos 
municipais de servizos sociais comunitarios básicos con perfís profesionais diferentes e 
complementarios ao do traballador social de referencia para as corporacións locais dos 
concellos de menos de 20.000 habitantes.  
 
Teo, a 27 de Outubro de 2013” 
 

O Sr. Iglesias sinala que, despois de escoitar a intervención do Sr. Vázquez Pallas, hai 

que salientar que non se pode dicir así alegremente que o Decreto de financiamento 
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dos servizos sociais é simplemente que cada Administración asume unhas 

competencias. Pola contra  o que ocorreu foi que a Xunta de Galicia asignoulle os 

servizos sociais ás Deputacións, quixeran ou non, co que estas cargáronse todos os 

cartos que ían a cultura, deportes e demais para facer fronte a ese gasto en servizos 

sociais. Pregunta o Sr. Iglesias que significa financiamento, e di que significa que a 

Xunta de Galicia para unha traballadora social a Xunta aporta 15.000 €, cando o custe 

salarial completo ascende a 45.000 €, facéndose cargo do resto o concello. En Teo, no 

ano 2013, costeou o concello 634.237 € para servizos sociais fronte os 277.693 € que 

pon a Consellería de Benestar, o que significa que quen soporta o peso e o custo dos 

servizos sociais son os concellos, e aínda que a Xunta subvenciona as horas do SAF, 

dando por cada hora 9,50 €, o seu custo anda en Teo en torno aos 14,50 €. Explica o 

Sr. Iglesias que o que pasa nos servizos sociais, ao igual que  noutros sectores, é que 

os concellos asumen os custos dos recortes que se fan na Administración central e na 

autonómica. Sinala que a Xunta de Galicia, no ano 2010, aportaba 305.000 €, e no 

2013 aportou 277.000 €, é dicir baixou a aportación, cando realmente no 2010, a hora 

se pagaba a 11€ e no 2013, esa cantidade ascendeu a 14,50 €, polo tanto o voltan a 

asumir os concellos, ao que hai que engadirlle que co copago se aumentou de 144.000 

€, no ano 2012, a 152.000 € no 2013, grazas a toda a regulación do financiamento que 

impón a Xunta de Galicia. Salienta o Sr. Iglesias que se se manteñen os servizos, se o 

persoal segue traballando e se a xente segue recibindo o SAF é porque os concellos 

fan un esforzo económico para que así sexa, engadindo que a Xunta de Galicia non se 

destaca pola defensa de nada disto. Remata o Sr. Iglesias anunciando o apoio do 

equipo de goberno á moción do BNG. 

 

A Sra. Diéguez sinala que o PP tira a pedra e esconde a man, desmantela todo os 

servizos públicos e despois queren adornar e enganar á cidadanía, engadindo que non 

é tan sinxelo e que as cousas son o que son. Salienta a Sra. Diéguez que non se pode 

defender o indefendible. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que sempre teñen a culpa uns, e outros están en posesión da verdade. Lembra que o 

BNG estivo catro anos no poder, co PSOE, pero que xa se sabe o que fixeron nas súas 
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áreas. Considera que hai que partir de que o SAF ten que habelo, porén se hai recortes 

ten que habelos para todo o mundo. Pregunta o Sr. Parajó porque se incrementa de 11 

€ a 15€, engadindo que terá que explicalo o concelleiro de Anova. Anuncia o Sr. Parajó 

que, tratándose da moción do BNG, se vai a abster, porque o SAF debe existir. 

 

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

engadir. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, e di que eles tamén entenden que 

debe existir o servizo de axuda no fogar, pero se existen recortes non creen que a 

ningún gobernante lle guste facelos en temas tan sensibles como este. Considera o Sr. 

Vázquez Pallas que o BNG non pode dicir que quedan 293 concellos sen SAF e opina 

que a moción do BNG é demagóxica. Remata o Sr. Vázquez Pallas a súa intervención, 

anunciando o voto en contra do seu grupo e reiterando que non cree que a ninguén lle 

guste facer recortes nestes temas. 

 

O Sr. Iglesias explica que os incrementos de custes das horas de dependencia se 

deben basicamente a que se asinan novos convenios e a xente ten dereito a cobrar o 

que marca o convenio. Salienta que Teo está máis ou menos na media da Comarca, 

como Brión e Boqueixón, que non se paga demais, e que o que se intenta é garantir 

que os traballadores non acaben tendo problemas de liquidez nas empresas e demais, 

por iso non se apretan as baixadas que había antes, que daban lugar a que existiran 

empresas que se querian ir na metade da concesión do servizo. Considera o Sr. 

Iglesias que se xestiona ben pero que quen asume os custos é o concello, porque se 

trata dun dereito, non so das personas dependentes, porque non se pode esquecer que 

o SAF básico, á larga aforra cartos, evitando que os problemas se cronifiquen e den 

dan lugar a un gasto maior. Opina o Sr. Iglesias que o que é unha traxedia é o que fixo 

o PP liquidando o plan concertado, que parte dos anos 80 e foi un dos grandes 

avances de Felipe González, que sentou as bases do que actualmente se entende 

como servizo do axuda no fogar. Lembra o Sr. Iglesias que o actual sistema débese ao 

paso do BNG pola Vicepresidencia, incrementándose os servizos sociais, cun nivel 
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case europeo antes de que chegara outra xente, collera a tixeira e se voltara aos anos 

setenta. 

 

Explica o Sr. alcalde que, entendendo que o BNG non asume a emenda do PP, se vai 

a proceder a someter a votación, en primeiro lugar, a emenda á totalidade presentada 

polo PP. 

 
Rematado o debate e sometida a votación a emenda de substitución formulada 
polo grupo municipal do PP, de 27/10/2013, o Pleno da  Corporación, con seis 
votos a favor (5 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO) e dez votos en contra (7 
concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1  grupo mixto- PSdeG-PSOE), acorda 
rexeitar a citada emenda. 
 

Explica o Sr. alcalde que, quedando rexeitada a emenda a totalidade do PP, vaise 

proceder a someter a votación a moción do BNG, ditaminada favorablemente en 

Comisión Informativa. 

 
Sometida a votación a moción do BNG de 04/10/2013 (rex. entrada nº 9.097), 
ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de benestar social e 
igualdade de 24/10/2013, o Pleno da Corporación, con dez votos a favor  (7 
concelleiros/as non adscritos/as,  2 BNG e 1  grupo mixto- PSdeG-PSOE), cinco 
en contra (5 PP) e unha abstención (1 grupo mixto-IN-TEO), acorda: 

1.- Exixir do Goberno da Xunta de Galiza a incorporación dunha partida 
orzamentaria nos Orzamentos para o ano 2014, similar en contía á recollida nos 
Orzamentos da Xunta do ano 2010, para asegurar a prestación do Servizo de 
Axuda no Fogar e o resto dos servizos sociais básicos en todos os concellos de 
menos de 20.000 habitantes.  

2.- Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta e aos portavoces de todos 
os grupos políticos do Parlamento galego. 
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4.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO SOLICITANDO A 
DEROGACION E NON APLICACIÓN DO COPAGO SANITARIO DE PRODUTOS DE 
FARMACIA HOSPITALARIA. 
 
O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro dos servizos de benestar social e igualdade 

e participación veciñal, D. Xosé I. Iglesias Villar. 

 

O Sr. Iglesias da conta da moción de 11 de outubro (rex. entrada nº 9.321), que se 

recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 

benestar social e igualdade de 24/10/2013.  

 

“MOCIÓN DO CONCELLEIRO IGNACIO IGLESIAS VILLAR, EN REPRESENTACIÓN 
DOS CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS DO GRUPO DE GOBERNO   DO 
CONCELLO  DE TEO SOLICITANDO A DEROGACIÓN E NON APLICACIÓN DO 
COPAGO SANITARIO DE PRODUTOS DE FAMACIA HOSPITALARIA. 
 
Ao abeiro do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais o Concelleiro Ignacio Iglesias Villar, en representación 
dos concelleiros e concelleiras do Grupo de Goberno do Concello de Teo desexa 
someter á consideración do Pleno Municipal a seguinte  
MOCIÓN 
Ante a resolución do 10 de setembro de 2013, do Ministerio de Sanidade, Servizos 
Sociais e Igualdade, pola que se modifican as condicións de financiamento de 
medicamentos incluídos na prestación farmacéutica do sistema de saúde do estado, 
mediante achega do usuario/a, queremos destacar que esto supón unha nova volta de 
torca sobre a cidadanía e un novo recorte nos dereitos sociais que tanto tempo nos 
levou conquerir. 
Esta medida vaise aplicar a persoas con enfermidades graves e crónicas, os colectivos 
máis vulnerables dende un punto de vista social, económico e sicolóxico, . Entre outros 
cobraráselle a medicación a enfermos de leucemia, artrite reumatoide, cancro de mama 
e de ril, tumores cerebrais ou hepatopatías virais, entre outras. Ë un ataque en toda 
regra contra do dereito á Saúde. 
A medida enmárcase dentro dun proceso privatizador da sanidade pública en todo o 
estado, que conleva  introducir criterios de rendibilidade económica a curto prazo, para 
o que se busca aumentar os ingresos que se obteñen directamente dos cidadáns, co 
obxectivo único de “facer caixa”. Fronte a isto reivindicamos criterios de sostibilidade e 
responsabilidade social do sistema de saúde público que debe valorar os seus 
resultados a curto, medio e longo prazo. Ademais da cuestión economicista debe ter en 
conta custes vitais, emocionais e saúde familiar e comunitaria.   Pero é que  coartada 
do aforro  tirouna por terra  o propio Presidente de Galiza ao  recoñecer que o aforro 
con esta medida é insignificante. 
Os médicos e médicas mostraron nestas semanas pasadas as súas dúbidas sobre este 
controvertido copago, alertando de posibles desviacións na prescrición da medicación. 
Moitos dos medicamentos relacionados no anexo I do resolución do 10 de setembro 
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teñen dúas presentacións, unha  que se aplica nos centros hospitalarios e hospitais de 
día e  outra de aplicación extra hospitalaria. A convivencia entre dúas presentacións 
dunha mesma medicación na que unha é un uso pagado e a outra de balde vai ser, moi 
probablemente, un factor que distorsione os  tratamentos. E de segundas o copago 
destes medicamentos acabará provocando máis gastos colaterais que aforro. 
Por outra banda a aplicación desta medida é de tal complexidade que comunidades 
autónomas como Castela-León, Comunidade Valenciana, Aragón e Estremadura, 
algunha delas gobernadas polo Partido Popular, xa anunciaron que non a van aplicar 
pola súa dificultade loxística. 
A aplicación en Galiza desta medida, que segundo fontes do goberno, se fará antes de 
finais de ano, supón un exemplo mais do seguídismo das ordes que dende Madrid 
recibe un empregado a espera de ser chamado á  Corte. Somos vítimas do complexo 
de inferioridade mesturado cunha ambición de escalda social do noso presidente, que 
en vez de defender os intereses dos galegos e galegas, está ocupado en gañar puntos 
nunha hipotética sucesión dentro do enlamado Partido Popular. Así hai poucos días 
descólgase con afirmacións do tipo “no hay ninguna intencionalidad de que esta 
medida vaya destinada a los ahorros ni a la "recaudación”  sino a  tener una prestación 
farmacéutica homologable".  O contido desta declaración é falso, xa que cinco 
comunidades (Asturias, Pais Vasco, Canarias, Andalucía e Navarra)  opóñense a 
medida e anunciaron que non a van aplicar. Sumándose así ás que por problemas 
técnicos na van implantar o copago. A cidadanía galega estará rodeada de poboacións 
que non van ter que pagar por medicamentos contra dos cancros, a ver se temos que ir 
a buscar a medicación a Asturias, León  ou Zamora. Pouca homoxenidade…e moita 
submisión. Sen falar das implicacións da  abdicación das competencias propias sobre o 
sistema de saúde galego, por parte da Xunta de Galicia. O obxectivo do ordenamento 
sanitario de Galicia é que sexa o mellor, o máis adaptado a realidade galega e o mais 
xusto para o seus cidadáns, non que sexa igual a outras, ou homoxénea. O 
subconsciente centralizador xoga malas pasadas. 
Por último a aplicación desta medida en Galiza, ten o efecto de chover sobre mollado. 
As pensións que cobran os pensionistas galegos son un 16% máis baixas que a media 
do estado español, e son un 30% máis baixas que as de comunidades como Madrid ou 
País Vasco. A aplicación do copago xeral supuxo un gasto medio do 3% das pensións 
en medicamentos, estimándose que este novo copago aumentara esta porcentaxe ate 
o 5%. As persoas ás que lle queren facer pagar máis son aquelas con economías 
reducidas que en moitos casos colaboran co precario equilibrio social, soportando os 
gastos de familias  afectadas polo paro laboral que xa afecta ao 26 % da poboación 
activa. 
 
Por todo o antedito, o Concello de Teo aproba a seguinte moción: 
1. Esixir ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade a retirada da 

Resolución do 10 de setembro de 2013 pola que se modifican  as condicións de 
financiamento de medicamentos incluídos na prestación farmacéutica do sistema de 
saúde do estado, mediante achega do usuario/a.  

2. Esixir ao Goberno de Galiza, que non aplique o copago dos medicamentos 
expedidos nas farmacias hospitalarias, como xa anunciaron outras comunidades, e 
que incida no goberno central para a retirada desta medida. 
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3. Mostrar o noso apoio ás persoas afectadas por esta medida, e garantir no caso de 
que non se retire, que non se permitirá que ningún veciño ou veciña  de Teo deixe 
de administrarse a medicación necesaria por falta de recursos económicos. 

4.  Dar traslado deste acordo ao goberno central, ao presidente da Xunta de Galiza, 
así como aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza”. 

 
 

O Sr. Iglesias sinala que tamén lle gostaría incorporar á moción “apoiar as 

movilizacións que se van a facer en toda Galiza tanto a semana que ven como na 

seguinte, tanto en contra do copagamento, como a que vai a ter lugar en Santiago o 

vindeiro 17 de novembro”. 

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

que o Presidente é Núñez Feijoo, non “Núñez Feixoo”, como di o Sr. Iglesias, porque a 

cada un hai que chamalo polo seu nome, salientando que en todo caso supón que a 

moción tratarase tal e como foi ditaminada, sen ese engadido feito polo Sr. Iglesias, 

aínda que este o poida dicir pero a moción terá que ser tratada como está presentada. 

Explica o Sr. Parajó que non sabe se a medida é boa ou mala, ou se lle gustou moito 

adoptala ao Sr. Feijóo. Opina que se trata dunha medida impopular, e que cando algún 

gobernante toma unha medida como esta, como fixo no seu momento o Sr. Zapatero 

coas pensións, o fará por algún motivo, non por gusto persoal de cada un, porque non 

gusta, pero chega un momento en que, por algún motivo, hai que facela. Considera o 

Sr. Parajó que se quere ser máis papista que o papa, e que o que hai agora xa é 

bastante papista, e non é como os outros, e vai nun catro latas non nun mercedes. 

Remata o Sr. Parajó a súa intervención sinalando que agora non van a descubrir a 

pólvora, e que cando un gobernante toma unha medida deste tipo será porque a ten 

que tomar, non porque queira perxudicar a ninguén, engadindo que isto é o que hai que 

entender da política e que nesto Sr. Iglesias é moi novato. 

 

Intervén a  portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que vai a expoñer dous tipos de 

argumentacións, a primeira que sería a argumentación que utilizaría na súa moción,  

que a vai a facer agora, e outra que explicaría porque non aceptou facer unha moción 

conxunta. Di a Sra. Lemus que, tratándose das razóns técnicas en contra do copago, 
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estas as marca perfectamente a sociedade española de farmacia hospitalaria, que 

sinala que o copago tería dous fundamentos, reducir custes ou ter un efecto disuario, 

resultando que neste copago non se daría ningunha xa que, tratándose da redución do 

gasto en Galicia sería menos de 250.000 € ao ano, tal e como recoñece o Sr. Feijóo, e 

o efecto disuario non se pode dar nunhas pastillas para o cancro ou para a hepatitis C, 

porque non se trata dun homeoprazol que toma un polas mañás porque lle da a gana. 

Explica a Sra. Lemus que este copago pode dificultar o acceso ou poñer barreiras o 

tratamento en medicamentos fundamentais para a vida, polo que se penalizaría aos 

enfermos de determinadas patoloxías graves. Considera a Sra. Lemus que hai 

problemas de aplicación, en canto que se recollen estes fármacos en hospitais, e así 

por exemplo persoas de Riveira terían que vir a buscar os medicamentos ao hospital de 

Santiago, e se verían dobremente penalizados, porque teñen que desprazarse no seu 

propio medio de transporte e habería que pagar unha parte de 4,2 € por envase, e por 

outro lado está o problema de que isto vai a ter un custe para as farmacias 

hospitalarias, porque non están preparadas para esta actividade, e polo tanto se van a 

implantar novas estruturas que implicarán un gasto que superará os 200.000 €. 

Considera a Sra. Lemus que por 200.000 € o ano non se explica que se poida 

implementar un copago. Salienta que sempre se fala de que non hai cartos, e 200.000 

€ é un pouco máis da metade do que por exemplo recibe Teo da Deputación para 

obras e servizos, polo tanto sí que hai cartos suficientes para cubrir esa cantidade. 

Opina que se está deixando que o sistema feneza por si mesmo, e como se pagan 

impostos por unha sanidade que se está privatizando a xente acabará dicindo que 

quere unha sanidade privada, é dicir non pagar impostos e que a sanidade privada 

exista como tal, e ademais se está buscando un sistema que claramente non é o propio 

dun Estado de benestar. Opina a Sra. Lemus que se trata dunha medida inxusta e 

cruel, e engade que o caso máis sangrante é o da hepatitis C, caso nos que eses 4,2 € 

darían lugar a 42 € ao mes pola medicación, e multiplicando por doce se ve a cantidade 

de cartos que eses enfermos van a ter que adicar a súa enfermidade, o que pon de 

manifesto como se está penando aos enfermos. Explica a Sra. Lemus que, 

políticamente, non accedeu a facer unha moción conxunta por dúas razóns. A primeira 

é que nunha parte da moción se falaba do centralismo e do seguidismo de Nuñez 

Feijóo, e dende o PSOE o sistema que existe actualmente de sanidade pública, cunha 
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estructura central que permite homoxeneidade nalgunhas prestacións, lles parece máis 

correcta, entendendo que non é o sistema o que provoca este recurte, senón que é a 

propia ideoloxía do PP. Remata a Sra. Lemus dicindo a segunda razón pola que non 

accedeu a facer unha moción conxunta é unha pequena queixa, que lle gustaría 

formular, aínda que sabe que non vai a chegar a ningún sitio, salientando que non 

entende como se pode colgar unha moción do equipo de goberno na web municipal, 

cando nunca se colgou de ningún outro grupo, nin tan sequera as declaracións 

institucionais adoptadas por unanimidade. Considera que se se colgan as mocións, ou 

se colgan todas ou ningunha. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di estar totalmente de acordo co que 

dixo a Sra. Lemus en canto á moción colgada na web, porque non entende como se 

colgan unhas e outras non. Explica o Sr. Fernández que se adoptaron moitos acordos e 

nunca se colgou ningún polo que cando viu a moción do grupo de goberno lle 

sorprendeu, engadindo que esta cuestión xa fora criticado polo BNG recentemente, fai 

dous ou tres plenos, resultando que cando se fala de abrir novos tempos é importante 

non caer nos erros do pasado ou no que se está facendo noutros sitios, e que tanto se 

denuncia. Sinala o Sr. Fernández que, tratándose da moción, lle sorprende á 

ambigüedade do punto terceiro, cando se di  que “non se permitirá que ningún veciño 

ou veciña  de Teo deixe de administrarse a medicación necesaria “ e debería dicir que 

se garantirá que todo veciño/a terá acceso á medicación necesaria asumindo para iso o 

copago sanitario. Salienta o Sr. Fernández que se está falando do que está pasando en 

concellos como Riotorto, Ribadeo, Monforte, etc, e outros gobernados polo BNG. 

Salienta que o Sábado pasado celebrouse unha asemblea en Riotorto, onde saíu e se 

falou todo o que dixo o Sr. Iglesias. De dita asemblea saíu un manifesto no que se 

acordou iniciar unha batalla social cuxo obxecto é facer fronte á contrarreforma que 

iniciou o PP. Considera o Sr. Fernández que o PP de Teo pode estar de acordo co 

copago, por entender que é mellor a sanidade privada, pero nese caso debería dicilo. O 

Sr. Fernández invita aos concelleiros do PP a que sexan valentes e opina que o PP 

quere privatizar todo, e que os concelleiros do grupo municipal do PP de Teo deberían 

ser valientes e defendelo. Considera o Sr. Fernández que se o PP quere algo ten que 

defendelo, engadindo que él votará en contra, e que iso é a política, non podendo 
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porén xogar con enganos. Remata a súa intervención o Sr. Fernández explicando que 

hai convocadas unhas serie de movilizacións, como a do día 17, e anunciando o apoio 

do seu grupo á moción. 

 

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

D.ª Carmen I. Leborán Guldrís. 

 

O Sr. Pallas di que, por alusións, ten que preguntarlle ao Sr. Fernández se aínda non 

dixeriu que perderan as elección, engadindo que xa é hora. 

 

A Sra. Leborán pídelle ao Sr. Fernández que non se indigne e que se controle, 

engadindo que cando este concelleiro di que hai que ser valentes, ela está de acordo, 

engadindo que hai que ser valentes para todo, e que este concelleiro no último Pleno 

non demostrou a súa valentía. Explica a Sra. Leborán que os medicamentos 

dispensados no hospital aos usuarios para a administración no seu domicilio forman 

parte da prestación farmacéutica, do mesmo xeito que os que se dispensan nas 

oficinas de farmacia, e se ben é certo que non é un aforro relevante, tanto uns como os 

outros forman parte do mesmo paquete, como o di a lei. Sinala a Sra. Leborán que, 

segundo ingresos, tratándose dos topes que ten que aportar cada tramo, os que están 

exentos van a estar exentos no copago, e os que están no grupo con tope 8,14 €, van a 

seguir pagando iso e non pagarán máis, pagando máis os que teñan perciban por 

exemplo máis de 100.000 €. Opina a Sra. Leborán que polo tanto no se poden vender 

motos e dicir que se pagarán 4,2 € por cada caixa, porque cando se alcancen os topes, 

non se pagará mais, xa que van a ser os mesmos topes non existindo outro baremo. 

 

O Sr. alcalde di que comparte algunhas das intervencións que se fixeron sobre o fondo 

do problema, engadindo que verdadeiramente este copago non é un copago, senón un 

repago. Sinala que todo o mundo chega á conclusión de que non supón un aforro 

importante, polo tanto non é tanto unha intolerancia a medidas antipopulares, senón 

que implica un cambio de modelo, xa que ata o de agora sempre se xustificaba en 

cuestións economicistas, pero agora non hai cuestión economicista que valgan, 

existindo Comunidades Autónomas gobernadas polo PP que non o van a aplicar. 
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Salienta o Sr. alcalde que máis alá das mocións que se aproben, tamén hai que chegar 

á conclusión de que a solución a este tema non está nos concellos, sobre todo porque 

se fala de temas moi sensibles. Salienta que ademais do copago, condénase á xente á 

miseria e se vulnera o funcionamento dun modelo propio dun sistema de benestar. 

Recoñece o Sr. alcalde que é certo que existe unha redacción aberta sobre a cuestión 

do copagamento e iso é porque ninguén coñece cal vai ser o custe e o impacto que vai 

a supor, e terá que analizarse nos servizos sociais e irse abordando. Salienta que o 

primeiro que se quere garantir e que ninguén quede fora desta medicación por temas 

económicos, de aí a redacción ao descoñecer o impacto real sobre un concello de 

20.000 habitante. Remata o Sr. alcalde sinalando que, tratándose da queixa de Uxía, a 

recolle, engadindo que xusto o día que a moción estaba presentada por Rexistro, esta 

concelleira saíu nos medios de comunicación falando da falta de compromiso do 

goberno municipal, cando se levaba traballando no tema varios días.  

 

O Sr. Iglesias di que os pensionistas con rendas de 18.000 a 100.000 euros si teñen un 

tope, tope que non existe nos activos. Salienta que o que se está facendo con todas 

estas medidas e que ás familias se lles está quitando renda dispoñible, e iso inflúe en 

moitísimas outras cousas, salientando que unha hepatitis C implica cartos, e ademais é 

xente que ao longo do ano vai a ter algunha baixa e iso supón que lle van a pagar 

bastante menos que se fora a traballar, polo tanto as cuestións non son so de 

pensionistas, que tamén, porque en Galicia as pensións son as máis baixas do Estado, 

por iso o custo das pensións en Galicia é diferente ao custo das pensión de Madrid, 

polo que en Galicia os pensionistas pagan máis. Di o Sr. Iglesias que o que lle chocou 

é que se quitara desta medida calquera tipo de medicación contra o VIH, co que se 

está dando unha pista, porque como é unha medida de saúde pública, non unha 

cuestión da saúde de quen toma a medicación, senón de medo a repercusións na 

saúde publica, quen está facendo iso sabe que está facendo unha cabronada. Salienta 

o Sr. Iglesias que  Feijóo a única razón que dou para a medida foi homoxeneizar todo o 

Estado, non se plantexa como unha medida correctora da mala utilización da 

medicación ou unha medida de redución do gasto, polo tanto o que fan é un paquete 

para que alguén o compre mellor e se están abrindo portas para iso, algo que 

públicamente admite o Sr. Feijóo. Remata o Sr. Iglesias dicíndolle ao Sr. Parajó que 
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cando queira lle explica porque tamén se pode dicir “Feixóo” e non Feijóo, porque el 

tamén sabe dar clases. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

dille ao Sr. Iglesias que ten un problema, porque ten compañeiros no grupo que cando 

preparan unha moción piden que se apoie por outros grupos ou propoñen facer unha 

conxunta, engadindo que lle extrana que para facer unha moción conxunta se chame a 

un grupo e non aos outros, porque é unha discriminación total. O Sr. Parajó di que non 

está de acordo coa moción, senón que está de acordo en que os que máis teñan, 

paguen máis, non estando de acordo con que á xente se lle baixen os soldos, se lle 

conxelen as pensións, se lle incremente  a luz, a gasolina, o butano, etc, polo tanto non 

está de acordo, porque non quere que a xente pague nada, sobre todo as persoas 

necesitadas, engadindo que para iso non fai falla poñer todo o rollo que pon o Sr. 

Iglesias na súa moción, porque non o entende nin el. Remata o Sr. Parajó a súa 

intervención dirixíndose ao Sr. Iglesias e dicíndolle que cando queira pactar algo ou 

facer algo en conxunto ten que falar con todo o mundo e non cunha persoa soa, porque 

hai máis grupos.  

 

O Sr. Iglesias resposta que despois llo explica. 

 

Intervén a  portavoz do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que en canto as razóns que da o 

PP en defensa do copagamento, xa se viu que o dos activos non ten límites, polo tanto 

se está falando doutras cantidades, e ademais se fala sempre dos pensionistas e aínda 

queda xente activa, aínda que pouca, e en canto á idea da prestación farmacéutica, 

como paquete de conxunto, hai que ter en conta que a farmacia hospitalaria existe por 

algo, se fala de profesionais que dan determinados medicamentos, de uso hospitalario, 

e se o copamento fora tan xusto habería que preguntarse porque estes productos non 

se dan nas farmacias da rúa, sinalando que é porque precisan o control dun médico e 

precisan un control riguroso do tipo de medicamento, e ademais porque algúns destes 

medicamentos se daban na farmacia da rúa e se aforra máis mercando en grandes 

cantidades e cun control máis exhaustivo dende as farmacia do hospital. Salienta a 

Sra. Lemus que Feijóo da como único argumento o da homologación, ampliable, 
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porque sabe que se vai a ampliar a todo tipo de medicación. Di a Sra. Lemus que se a 

prestación farmacéutica é a mesma, habería que preguntarse porque non se cobra 

tamén a medicación no hospital de día, e porque non se lle cobra ao que está 

hospitalizado unha semana, polo tanto ningunha das razóns dadas son válidas. Reitera 

que ningunha das dúas razóns se manteñen, engadindo que tampouco hai que 

buscarlle moitos pes ao gato. A Sra. Lemus di que  ela é unha concelleira que 

representa a un partido político, e como tal saca notas de prensa os venres ás 10 da 

maña, e non ten porque saber o que se fixo polos demais, porén o Sr. alcalde 

representa a institución, polo tanto comparar o que di ela nunha nota de prensa con 

que se poña na web unha moción partidista, é unha comparación que se desencaixa. 

Remata a Sra. Lemus a súa intervención sinalando que ou se colgan as mocións de 

todos os grupos ou non se colga ningunha. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que non cree que faga falla tanto 

razoamento, porque ao fin de contas todos poden ler informes técnicos, e o que hai é 

unha decisión do Ministerio de Sanidade, de setembro de 2013, e o que él lle plantexa 

ao PP e se está de acordo ou non, e se non está de acordo, terá que votar a favor das 

dúas mocións presentadas e se está de acordo co Ministerio e co que fai o Sr. Feijóo 

debería votar en contra da moción, engadindo que esa é a valentía. Considera o Sr. 

Fernández que o tema é así de sinxelo, que se ve claramente cal é a resolución do 

Ministerio, tratándose dunha cuestión de políticas, e que se está a favor ou se está en 

contra.  

 

Intervén a Sra. Leborán  e, dirixíndose ao Sr. Fernández, dille que no Pleno anterior se 

lle preguntou se rexeitaba o terrorismo de Resistencia Galega, e este concelleiro non 

dixo nada e votou que si a unha moción que non tiña nada que ver. Dirixíndose ao Sr. 

Iglesias, a Sra. Leborán di que é certo que o gasto inflúe nas economías, pero tamén 

inflúen todos os impostos que se lle poñen aos veciños, e pregunta cantos impostos se 

aprobaron en Teo. 

  

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-
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PSdeG-PSOE), cinco votos en contra (5 PP) e unha abstención (1 grupo mixto- IN-
TEO), acorda: 
1.- Esixir ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade a retirada da 
Resolución do 10 de setembro de 2013 pola que se modifican  as condicións de 
financiamento de medicamentos incluídos na prestación farmacéutica do sistema 
de saúde do estado, mediante achega do usuario/a.  

2.- Esixir ao Goberno de Galiza, que non aplique o copago dos medicamentos 
expedidos nas farmacias hospitalarias, como xa anunciaron outras comunidades, 
e que incida no goberno central para a retirada desta medida 

3.- Mostrar o noso apoio ás persoas afectadas por esta medida, e garantir no 
caso de que non se retire, que non se permitirá que ningún veciño ou veciña  de 
Teo deixe de administrarse a medicación necesaria por falta de recursos 
económicos. 

4.-  Dar traslado deste acordo ao goberno central, ao presidente da Xunta de 
Galiza, así como aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza. 

 
5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO (PSOE) SOBRE REXEITAMENTO DO 
COPAGO DOS MEDICAMENTOS DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA E MEDIDAS 
A ADOPTAR POLO 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 11/10/2013 (rex. entrada nº 9.371, 

de 15/10/2013), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de benestar social e igualdade de 24/10/2013.  

 
“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 rexeitamento do copagamento dos 
medicamentos de dispensación hospitalaria e medidas a adoptar polo 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: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Cidadanía, profesionais e pacientes amósanse indignados e escandalizados ante unha 
medida cruel e inxusta como é a do copagamento de medicamentos de dispensación 
hospitalaria,  que se recolle na Resolución de 10 de setembro de 2013, da Dirección 
Xeral de Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, pola 
que se procede a modificar as condicións de financiación de medicamentos incluídos na 
prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde mediante a asignación de 
aportación do usuario. 
 
A propia Sociedade Española de Farmacia Hospitalaria xa sinalou que este copago é 
plenamente inxustificado, xa que non contribúe a racionalizar o consumo nin serve 
como instrumento de financiación adicional.  
 
Este copagamento carece de efecto disuasorio, xa que non ten sentido modular a 
demanda destes medicamentos, debido ás estritas indicacións e control hospitalario da 
dispensación destes para gravísimas patoloxías como hepatite C, esclerose múltiple ou 
diversos tipos de cáncer.  
 
Por outra parte, a outra xustificación do copagamento, o aforro económico, non é tal. 
Cálculos do sector da farmacia hospitalaria sinalan que en Galicia o aforro anual será de 
pouco mais de 300.000 euros. 
 
O aforro económico será ínfimo para as arcas da Xunta de Galicia pero non sucede igual 
para os pacientes, con gastos que poden significar, por exemplo, para un enfermo de 
hepatite C mais de 40 euros/mensuais (480 euros anuais) por unha medicación 
imprescindible para a súa supervivencia (lembremos que o coste máximo deste 
copagamento é de 4,20 euros por envase, nin por mes nin por paciente). 
 
Seguindo o exemplo doutros concellos, e ante un novo ataque inxustificado aos dereitos 
fundamentais da cidadanía, como é o dereito á sanidade pública, os Socialistas de Teo 
amosan a súa confianza que o noso Concello asuma o papel de defensor e garante 
destes dereitos dos e das teenses. 
 
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte  
 

 
ACORDO 

 
- REXEITAR as medidas incluídas na Resolución de 10 de setembro de 2013, da 

Dirección Xeral de Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e 
Farmacia, pola que se procede a modificar as condicións de financiación de 
medicamentos incluídos na prestación farmacéutica do Sistema Nacional de 
Saúde mediante a asignación de aportación do usuario. 
 

- INSTAR Á Presidencia da Xunta de Galicia a non adoptar as medidas incluídas na 
Resolución de 10 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Carteira Básica de 
Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, pola que se procede a 
modificar as condicións de financiación de medicamentos incluídos na prestación 
farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde mediante a asignación de aportación 
do usuario. 
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- INSTAR ao Goberno Municipal de Teo a adoptar as medidas necesarias para 
colaborar nos gastos que tal medida implique na veciñanza teense, asumindo o 
custe de tal copago. 
 

- Dar traslado do presente acordo ao Presidente da Xunta de Galicia, Grupos 
Parlamentarios do Parlamento de Galicia, Ministra de Sanidade do Goberno de 
España e Grupos Parlamentarios do Parlamento Español”. 

 
 
Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
con once votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 2 grupo 
mixto) e seis votos en contra (6 PP), acorda: 
- REXEITAR as medidas incluídas na Resolución de 10 de setembro de 2013, da 
Dirección Xeral de Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e 
Farmacia, pola que se procede a modificar as condicións de financiación de 
medicamentos incluídos na prestación farmacéutica do Sistema Nacional de 
Saúde mediante a asignación de aportación do usuario. 

 
- INSTAR Á Presidencia da Xunta de Galicia a non adoptar as medidas incluídas 
na Resolución de 10 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Carteira Básica 
de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, pola que se procede a 
modificar as condicións de financiación de medicamentos incluídos na 
prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde mediante a asignación de 
aportación do usuario. 

 
- INSTAR ao Goberno Municipal de Teo a adoptar as medidas necesarias para 
colaborar nos gastos que tal medida implique na veciñanza teense, asumindo o 
custe de tal copago. 
 
- Dar traslado do presente acordo ao Presidente da Xunta de Galicia, Grupos 
Parlamentarios do Parlamento de Galicia, Ministra de Sanidade do Goberno de 
España e Grupos Parlamentarios do Parlamento Español. 
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6.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESESTIMACIÓN DE ALEGACIÓNS 
PRESENTADAS NO EXPEDIENTE DE RECUPERACION DE OFICIO DE CAMIÑO 
EN MOUROMORTO. 
 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 18/10/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, 

infraestruturas e servizos básicos de 24/10/2013. 

 
“PROPOSTA ALCALDIA 

Considerando que, solicitada por D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca con data de 

21 de xaneiro de 2013, licenza para obras de peche de finca en dous tramos de terreo 

instalando dous portais, na finca sita en Mouromorto nº 51, a mesma foi denegada pola 

Xunta de Goberno Local, na sesión de 15 de abril de 2013, en virtude dos informes e 

demais documentación incorporada no expediente, en base á natureza pública do 

camiño para cuxo peche se solicitou licenza pola interesada. 

Considerando que, a pesar da denegación da licenza solicitada, constatouse polo 

arquitecto técnico municipal, con data de 29 de abril de 2013, que por D.ª Marcelina 

Margarita Otero Fonseca instaláronse dúas cancelas metálicas, que impedían a 

circulación polo camiño peonil sito en Mouromorto, o que dou lugar a que, mediante 

Decreto da alcaldía de 29 de abril de 2013, se incoara o correspondente expediente de 

reposición da legalidade (exped. 5/13). 

 

Considerando que, sen prexuízo do acontecido desde o punto de vista da legalidade 

urbanística, tratándose da utilización e defensa dos bens municipais, a actuación 

levada a cabo por D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca supuxo unha usurpación 

efectiva dun camiño cuxo uso público resulta máis que evidente, tal e como se pon de 

manifesto na documentación obrante no expediente, como o Informe do arquitecto 

técnico de 23 de xaneiro de 2013, o informe policial de 23 de febreiro de 2013, o 

informe do arquitecto técnico de 29 de abril de 2013, e os escritos de D.ª Delfina Bello 

Pazo, de 30 de abril de 2013 (rex. entrada nº 3.438, de 02/05/2013) e de 29 de maio de 

2013 (rex. entrada nº 4.438), xunto cos documentos que os acompañan, e demais 

documentación obrante no expediente. 
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Considerando que a citada documentación demostra que dende tempos inmemoriais o 

camiño ven sendo usado publicamente polos veciños do lugar de Mouromorto, sen que 

a Sra. Otera Fonseca manifestara nada ao efecto, debéndose igualmente ter en conta 

que baixo o camiño en cuestión, cuxa conservación e acondicionamento corre a cargo 

do concello, pasa a condución municipal de saneamento que dá servizo á parte alta da 

aldea de Mouromorto, tal e como informa o concelleiro de urbanismo, vivenda, 

infraestruturas e seguridade cidadá, con data de 25 de xuño de 2013. 

 

Considerando que esta perturbación da situación posesoria do camiño orixinada por 

D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca tiña que ser correxida de xeito urxente e 

inmediato, habida conta de que a mesma ocasionaba un prexuízo evidente aos 

veciños/as do lugar que utilizan o camiño en cuestión como un itinerario habitual para o 

desprazamento pola aldea, como se pon de manifesto no informe citado, ao obrigar aos 

veciños a facer un considerable rodeo de máis de 250 ou 400 metros para poder 

acceder á estrada principal (Luou-Balcaide) ou á parte baixa da aldea, coa perturbación 

que iso lle produce no día a día. 

 

Considerando que, a esta situación socialmente conflitiva, hai que engadirlle o prexuízo 

que a ocupación indebida do camiño lle ocasionaba ao concello ao impedirlle o acceso 

ás redes públicas de saneamento existentes baixo o mesmo, co obxecto de levar a 

cabo as labores de mantemento ou reparación que, no seu caso, sexan precisas. 

 

Considerando que, á vista da documentación da que dispón o concello, resulta 

suficientemente acreditada a posesión administrativa ou uso público do camiño en 

cuestión, tratándose dun camiño cuxa posesión pública dende tempos inmemoriais é 

induscutible, pese ao cal, a Sra. Otera Fonseca, coa colocación das cancelas, 

materializou unha auténtica barreira física que impide a libre circulación peonil por dito 

camiño. 

Visto o informe do concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e seguridade 

cidadá, de 25 de xuño de 2013, o informe do arquitecto municipal de 2 de xullo de 

2013, e o informe de secretaría de 3 de xullo de 2013, incorporados ao expediente. 
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Considerando que, sen prexuízo da tramitación do procedemento de recuperación 

segundo establecido na normativa aplicable, procedía adoptar con carácter inmediato e 

urxente unha medida cautelar de retirada das cancelas que garantira que quedara libre 

e expedito o camiño público para non prexudicar aos veciños/as nin ao concello, de 

acordo co previsto no artigo 72 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 

das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común (LRJPAC), 

artigo 42 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións 

Públicas (LPAP) e artigo 21.1 k) e s) da  Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 

bases do réxime local (LRBRL). 

Considerando que, en virtude do exposto, mediante Decreto da alcaldía de 04/07/2013 

(res. 557/2013), resolveuse iniciar o procedemento de recuperación de oficio do camiño 

sito en Mouromorto nº 50-51, indebidamente ocupado, mediante a colocación de dúas 

cancelas metálicas, por D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca, incorporándose ao 

expediente a documentación detallada no citado Decreto, e requerir á interesada para 

que, de forma inmediata, e en todo caso no prazo máximo de 24 horas, procedera 

como medida cautelar, a deixar libre o camiño indebidamente ocupado, no lugar de 

Mouromorto nº 50-51, mediante a retirada das cancelas instaladas, baixo 

apercibimento de que, se transcorrido o prazo citado, persistira a ocupación, 

procederiase á retirada polo concello mediante execución subsidiaria, correndo todos 

os gastos a cargo da interesada, de acordo co orzamento recollido no informe do 

arquitecto municipal de 01/07/13. 

 

Considerando que, ao non darse cumprimento en prazo pola Sra. Otero Fonseca á 

medida cautelar de retirada das cancelas ordeada no Decreto da alcaldía de 4 de xullo 

de 2013, con data de 9 de xullo de 2013 iniciose o procedemento de execución 

subsidiaria da citada medida cautelar (res 566/13), que se resolveu mediante Decreto 

de 30 de xullo (res 611/2013), procedéndose á retirada das cancelas pola brigada de 

obras con data de 31 de xullo de 2013. 

 

Considerando que, durante a instrucción do procedemento leváronse a cabo as 

actuacións que, resumidamente, se detallan a continuación: 
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- Con data de 16 de agosto de 2013 (rex. saída nº 2961), requeriuse a D.ª Marcelina 

Margarita Otero Fonseca para que, no prazo de dez días, aportara a documentación 

acreditativa dos bens que integran a herdanza de D.ª Dolores Fonseca Mosquera e 

informara e acreditara, mediante a documentación técnica correspondente, sobre cales 

foron as actuacións levadas a cabo no Catastro e que deron lugar ao incremento da 

superficie da finca con referencia castastral número 15083A01500818000LW, habida 

conta de que a mesma medía, con data de 23 de maio de 2011,  555 m 2, e con data 

de 24 de agosto de 2011, 575 m 2, tal e como se desprende das certificacións 

incorporadas ás escrituras autorizadas nas datas citadas. 

 

O citado requerimento foi debidamente notificado á Sra. fonseca, con data de 16 de 

agosto de 2013, sen que fora atendido pola mesma. 

 

- Con data de 16 de agosto de 2013 (rex. saída nº 2.962), requeriuse ao Notario, D. 

Carlos Lapido Alonso, que informara sobre cal era o suposto erro detectado na 

escritura de 23 de maio de 2011, que dou lugar á escritura de rectificación de 24 de 

agosto de 2012 (nº 968 de protocolo), requerimento que foi atendido mediante informe 

aclaratorio que foi recibido no concello con data de 02/09/2013 (rex. entrada nº 7.540). 

 

- Con data de 6 de setembro de 2013 (rex. saída nº 3329), requeriuse a D.ª Delfina 

Bello Pazos para que remitira a documentación acreditativa da titularidade da parcela 

con referencia catastral 15083A015008190000LA, e a documentación acreditativa da 

superficie real da citada parcela, recibíndose a resposta da Sra. Bello Pazos mediante 

escrito de 16 de setembro de 2013 (rex. entrada nº 8536, de 19/09/2013), no que pon 

de manifesto que a documentación acreditativa da titularidade da parcela con 

referencia catastral 15083A015008190000LA, xa foi aportada ao expediente de 

reposición da legalidade 5/2013 (rex. entrada nº 4438) e que, respecto á 

documentación acreditativa da superficie real da citada parcela, considera que non é 

necesario aportar o levantamento topográfico da mesma, toda vez que o obxecto do 

expediente é a recuperación da posesión dun camiño público ocupado indebidamente 

por D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca, camiño que se ben linda polo vento sur coa 
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propiedad de D.ª Aurora Bello Pazos, é completamente alleo a esta, tratándose dun 

camiño de carácter público.  

 

- Solicitado polo concello un levantamento topográfico con data de 19 de agosto de 

2013 (rex. saída nº 2979, de 20/08/13), o mesmo foi presentado no concello con data 

de 6 de setembro de 2013 (rex. entrada nº 7776). 

 

Do citado levantamento despréndese que o camiño en cuestión non está integrado na 

finca de D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca, en contra do que esta ven afirmando 

ao longo do expediente. 

 

- Con data de 23 de agosto de 2013, solicitouse información á Xerencia rexional do 

Catastro (rex. saída nº 3209), información que foi remitida polo citado organismo ao 

concello con data de 19 de setembro de 2013  (rex. entrada nº 8537). 

 

- Con data de 4 e 10 de setembro de 2013 (rex. saída nº 3299 e nº 3347, 

respectivamente), solicitouse información ao arquivo do Reino de Galicia, recibíndose a 

resposta do citado organismo mediante escritos de 18 de setembro de 2013 (rex. 

entrada nº 8.469) e 1 de outubro de 2013 (rex. entrada nº 8935). 

 

Á vista da información incorporada ao expediente, con data de 1 de  outubro de 2013 

emitiuse informe polo arquitecto municipal, segundo o cal o camiño cuxa recuperación 

se pretende non está incluído nin na parcela de D.ª Marcelina Margarita Otero 

Fonseca, nin na parcela de D.ª Aurora Bello Pazos. 

 

Considerando que se observaron no expediente todos os requisitos establecidos na 

normativa aplicable, outorgándose, antes de ditar proposta de resolución, trámite de 

audiencia aos interesados, presentándose sendos escritos de alegacións por parte da 

Sra. Bello Pazo, con data 16 de outubro de 2013 (rex. entrada nº 9.404) e pola Sra. 

Otero Fonseca, con data 16 de outubro de 2013 (rex. entrada nº 9.405). 
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Considerando que no seu escrito de alegacións de 16 de outubro de 2013 (rex. entrada 

nº 9.404), a Sra. Bello Pazos, reiterando o xa exposto no seu escrito de 16 de setembro 

de 2013 (rex. entrada nº 8.536) recoñece o carácter público do camiño ocupado 

indebidamente por D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca, camiño que se ben linda 

polo vento sur coa súa propiedade, é completamente alleo a esta, tratándose dun 

camiño de carácter público.  

 

Considerando que no seu escrito de alegacións de 16 de outubro de 2013 (rex. entrada 

nº 9.405), a Sra. Otero Fonseca, basicamente reitera as xa expostas ao longo do 

expediente, que en nada contradín o feito da usurpación e perturbación da posesión 

pública do camiño, e que xa foron debidamente respostadas ao longo do mesmo, toda 

vez que os informes dos arquitectos técnicos municipais, aos que se fai referencia nas 

alegacións primeira e cuarta do escrito de alegacións, emítense no contexto de 

expedientes urbanísticos que nada teñen que ver coa defensa do dominio público. 

 

Considerando que, de acordo co informe de secretaría de 4 de xullo, incorporado ao 

expediente, a facultade de recuperación de oficio ten un carácter estritamente 

posesorio, polo que o seu exercicio lícito ven subordinado á real existencia de proba 

pola que se demostre, en primeiro lugar, a posesión administrativa sen prexuízo da 

verdadeira natureza da súa titularidade dominical, e en segundo lugar, que tal uso 

público fora perturbado ou usurpado polo administrado, circunstancias que concorren 

no expediente obxecto do presente, xa que como se desprende do mesmo, dende 

tempos inmemoriais o camiño en cuestión ven sendo usado públicamente polos 

veciños do lugar de Mouromorto, correndo a cargo do concello a súa conservación e 

acondicionamento, e pasando polo subsolo do camiño en cuestión a condución 

municipal de saneamento que dá servizo á parte alta da aldea. 

Considerando que en virtude do carácter meramente posesorio da potestade de 

recuperación de oficio, esta contempla a situación de feito á marxe da titularidade 

dominical, e tende a recuperar posesión deixando imprexulgado o problema daquela 

titularidade civil a decidir pola xurisdicción civil (STS 6 de marzo de 1998 e 23 de 

xaneiro de 1990). 

 



 

Página - 29 - de 96 
 

Considerando que, tal e como se desprende do expediente iniciado mediante Decreto 

desta alcaldía de 4 de xullo, o obxecto do mesmo concrétase na recuperación de oficio 

do camiño sito en Mouromorto nº 50-51, indebidamente ocupado mediante a 

colocación de dúas cancelas metálicas, usurpando así un camiño cuxo uso público 

resulta máis que evidente, tal e como se pon de manifesto na documentación obrante 

no expediente.  

 

En virtude do exposto e segundo o previsto no artigo 22.2 j) LRBRL, proponse ao Pleno 

da Corporación, a adopción do presente acordo: 

 

Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas por D.ª Marcelina Margarita Otero 

Fonseca, con data de 16 de outubro de 2013 (rex. entrada nº 9.405), en base aos 

antecedentes expostos, e demais documentos que forman parte do expediente. 

 

Segundo.- Recuperar, por vía administrativa, a posesión do camiño sito en 

Mouromorto nº 50-51, indebidamente ocupado por D.ª Marcelina Margarita Otero 

Fonseca mediante a colocación de dúas cancelas metálicas. 

 

Terceiro.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos 

procedentes. 

 

Cuarto.- Facultar o Sr. alcalde para o cumprimento do presente acordo e en xeral para 

todo o relacionado con este expediente”. 

 

O Sr. alcalde explica que este expediente xa foi sometido ao Pleno da Corporación, 

cando foi da medida cautelar de retirada das cancelas, tratándose hoxe de dar un paso 

máis e recuperar o uso público do camiño. Salienta o Sr. alcalde a meticulosidade e 

rigurosidade da documentación incorporada ao expediente e explica que a persona que 

reclamaba a titularidade interpuxo unha querela contra el, o Sr. Sisto e o arquitecto 

municipal, que foi arquivada polo Xulgado que fixo, aínda que non lle corresponde, 

unha valoración moi positiva do expediente. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

amosa a súa conformidade coa proposta. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que lle gostaría felicitar o 

responsable do expediente pola meticulosidade e concreción do mesmo. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que dende o seu grupo están de 

acordo en recuperar o camiño. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen di que o seu grupo vaise a abster por non 

coñecer o tema en profundidade. 

 

O Sr. alcalde explica que non se entra no tema da titularidade senón o uso público, 

pese ao cal no expediente se pode chegar a deducir que o camiño non é propiedade da 

reclamante. Salienta o Sr. alcalde que dende o concello se está actuando en defensa 

do público, e que non se pode obviar todo o proceso que esta persoa desencadeou ao 

facer o que fixo, o que supuxo cartos, traballo no departamento de secretaria, traballo 

do arquitecto municipal, etc, debéndose ter en conta que en ocasións antes de dar un 

paso adiante, se debe meditar. Remata o Sr. alcalde salientando que por se iso non 

fora suficiente a señora ten o valor de interpor unha querela polo penal contra o alcalde 

e o concelleiro de urbanismo. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, a 

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

uso do seu turno de intervención. 

 

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

que o seu grupo cree que o tema vai camiño do Xulgado, engadindo que non coñecen 

o tema en profundidade, razón pola cal se van a abster. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
once votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 2 grupo mixto) e 
cinco abstencións (5 PP), acorda: 
Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas por D.ª Marcelina Margarita 
Otero Fonseca, con data de 16 de outubro de 2013 (rex. entrada nº 9.405), en base 
aos antecedentes expostos, e demais documentos que forman parte do 
expediente. 
Segundo.- Recuperar, por vía administrativa, a posesión do camiño sito en 
Mouromorto nº 50-51, indebidamente ocupado por D.ª Marcelina Margarita Otero 
Fonseca mediante a colocación de dúas cancelas metálicas. 
Terceiro.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos 
procedentes. 
Cuarto.- Facultar o Sr. alcalde para o cumprimento do presente acordo e en xeral 
para todo o relacionado con este expediente. 
 
 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA SOLICITAR QUE 
SE ADOPTEN MEDIDAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DE PLUVIAIS NA AC-
841 Á ALTURA DOS TILOS. 
 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do PP, D. José M. Guerra Calvelo, e aclara 

que, pese ao título recollido na orde do día, a moción versa tamén sobre as redes 

municipais e a baixada das pluviais, aínda que non apareza no enunciado. 

 

O Sr. Guerra cede a palabra ao concelleiro do seu grupo, D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas da conta da moción do seu grupo de 14/10/2013 (rex. entrada nº 

9.349) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 24/10/2013.  

 
“O Grupo Municipal do partido popular de Teo, ao amparo do disposto no artigo 91.4 e 
97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Rexime Xuridico das Entidades 
Locais presenta ante o Pleno da Corporación Municipal esta Moción 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Dende fai varios anos,os vecinos teenses que viven na Rúa Ameneiro, na Urbanización 
de Os Tilos, están pasando por unha situación moi complicada. Cando hai temporal de 
chuvia, esta rúa queda completamente  inundada, como foi o caso do pasado día 4 de 
Outubro de 2013. Estas inundacións veñen provocadas, por una parte  polas augas 
pluviais procedentes, entre outras, da  estrada AC-841 e, por outra banda, hai que 
suliñar que, aínda que non haxa temporal de choiva, as arquetas de recollida de 
pluviais instaladas na devandita rúa non son capaces de absorber a totalidade da auga, 
chegando a levantarse as tapas de ferro das mesmas pola enorme presión con que 
discurre as augas,  co peligro que iso supón para calquera vehículo que circula por  dita 
rúa e tamén para os peóns. 
 
Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Teo, eleva ó pleno 
do mes de Outubro de 2013, a adopción do seguinte acordo: 
 
 

1. Solicitar a Xunta de Galicia que de xeito inmediato adopte as medidas 
necesarias para minimizar a entrada de pluviais procedentes da carretera AC-
841 na urbanización de Os Tilos. 
 

2. Que dende o Concello de Teo se proceda de xeito inmediato a limpeza das 
canalizacións das pluviais dentro da urbanización e dun estudo sobre a 
capacidade de captación das mesmas”.  

 
   
O Sr. Vázquez Pallas salienta que, dende o seu grupo, cando hai que ser valientes e ir 

en contra da Administración o fan. 

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

estar de acordo con que hai que solventar o problema dos Tilos, como outros 

problemas que hai en diversos puntos do concello, como por exemplo en Campos de 

Mirabel. Salienta o Sr. Parajó que é necesario limpar as cunetas en todo o concello 

porque fai falla, aínda que o dos Tilos clama ao ceo. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción 

e afirma estar de acordo co dito polo Sr. Parajó. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que lle gustaría facer un pouco de 

memoria, e ir a cando se quitaron as augas e en lugar de ir o regueiro foron para a 

canalización, sendo este problema da COTOP, ao facer esta barbaridade. Sinala o Sr. 
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Fernández que tamén se podería ir a orixe da urbanización dos Tilos, aínda que non o 

vai a facer, pese a que se poderían plantexar moitas cousas. Salienta que dende o seu 

grupo van a apoiar a moción, pero que hai que lembrar a orixe do problema, insistindo 

en que o problema veu cando a Xunta moveu a auga e en vez de ir para o regato, foi 

para as canalizacións. 

 

Intervén o concelleiro do equipo de goberno, D. Xurxo Francos Liñares, quen di que o 

equipo de goberno vai a apoiar a moción, porque o tema está claro, engadindo que o 

problema foi dun atascamento na cuneta na AC 841, que tivo lugar o venres, 

esperándose ao luns para chamar ao encargado da estrada, e ao dia seguinte xa 

estaban limpando na cuneta, de feito aínda que esta semana choveu moito, non houbo 

o problema que houbo aquel día. Sinala o Sr. Francos que, tratándose das 

canalizacións, sen necesidade de facer un estudo, é evidente que non son suficientes, 

e que se trata dun problema de cando se fixo a urbanización, resultando que a solución 

é facer uns grandes colectores, pero todos saben o que custan. Explica o Sr. Francos 

que, tratándose da limpeza, estas canalización efectivamente traen problemas, e 

inténtase que estean o máis limpas posibles para que non haxa este problema, xa que 

cando se está enriba delas, non hai este problema, como aconteceu o ano pasado, que 

non houbo problemas deste tipo. Remata o Sr. Francos a súa intervención, sinalando 

que está de acordo co exposto polo Sr. Fernández, porque as obras da estrada ao final 

non arranxaron nada, nin tan sequera o problema de pluviais nos Verxeis. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que, aínda estando de acordo co exposto polo Sr. Francos,  

hai que ter en conta que hai un problema, sobre todo na marxe esquerda, cando chove 

moito, porque cruza a estrada ao lado da rotonda, sube pola paralela e comeza a 

baixar . 

  

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, a 

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

ao ser turno de intervención. 
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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, 5 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda: 

1. Solicitar a Xunta de Galicia que de xeito inmediato adopte as medidas 
necesarias para minimizar a entrada de pluviais procedentes da carretera 
AC-841 na urbanización de Os Tilos. 
 

2. Que dende o Concello de Teo se proceda de xeito inmediato a limpeza das 
canalizacións das pluviais dentro da urbanización e dun estudo sobre a 
capacidade de captación das mesmas.  

 
 
8.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO DE SOLICITUDE DE CESIÓN 
DA AREA DE DESCANSO NA AC-841. 
 
O Sr. alcalde da conta da moción de 17/10/2013 (rex. entrada nº 9.419), que se recolle 

a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 24/10/2013. 

“SOLICITUDE DE CESIÓN DA ÁREA DE DESCANSO NA AC-841 

Moción presentada polos concelleiros/as do grupo 
de goberno municipal de Teo 

 

No punto quilométrico 3.4 da estrada autonómica AC-841, xunto a rotonda que separa 
a Travesía de Montouto da Travesía de Cacheiras, atópase unha pequena área de 
descanso que, neste momento, non cumpre os obxectivos para os que foi deseñada. 

Situada nunha zona urbana do concello cun alto déficit de zonas verdes, esta pequena 
área podería ter un alto aproveitamento como zona de ocio e descanso, xa que mesmo 
o PXOM de Teo a encadra dentro do sistema de espazos libres e zonas verdes 
públicas. Pola contra, o escaso mantemento fai que a maior parte do ano presente un 
moi descoidado aspecto, ademais de contar cun mobiliario escaso e moi deteriorado. 

A cesión desta área ao concello permitiría poñela en valor realizando un mantemento 
con maior periodicidade e, incluso, incrementar o mobiliario alí existente, facilitando o 
seu uso polos residentes na zona. 
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O pasado mes de abril trasladouse esta petición á Consellería de medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas sen que se teña recibido ningunha contestación ata o 
momento. Consecuente, solicitamos o apoio do Pleno da Corporación ao seguinte 

ACORDO: 

Solicitar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de 
Galicia a cesión, nas condicións que considere oportunas, da área de descanso situada 
no P.K. 3.4 da AC-841, a carón da rotonda que separa a Trav. de Montouto e a Trav. 
de Cacheiras, co obxecto de poder realizar un mantemento periódico continuado da 
mesma e mellorar o seu mobiliario, facilitando así o seu uso polos residentes na zona”. 
 

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

que está de acordo e que cree que ao concello non lle repercutirá moito, ademáis faltan 

espazos verdes polo que será benvida a zona cuxa cesión se solicita. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á 

proposta, e pregunta se xa se pensou que se vai a facer. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que lle gustaría facer unha reflexión 

sobre o tema, sinalando que o tema é algo parecido ao das rotondas, que se ceden ao 

concello para que as manteña. Pregunta o Sr. Fernández se se ten analizado o custo 

de mantemento e se existe demanda veciñal e remata a súa intervención sinalando que 

bastante ten a cuadrilla de obras como para darlle máis traballo. 

 

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

 

O concelleiro do equipo de goberno, Sr. Francos, di que aínda non se fixo unha 

valoración e que a idea é poñer en valor esa zona, engadindo que si que existiron 

moitas queixa dos veciños pensando que era municipal. Explica o Sr. Francos que a 

idea é arranxalo como calquera outro xardín, retirar o mobiliario que é perigoso e, na 

medida das posibilidades existentes, repoñelo. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e 

a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, non fan uso do seu turno de intervención. 
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que tal e como se pide a cesión tamén 

se podería pedir que a Xunta colabore dalgunha forma nos gastos, para non caer no de 

sempre, porque a cesión implica máis traballo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen reitera apoio do seu grupo á moción. 

 

O Sr. alcalde di que recolle as aportacións feitas, en concreto á do Sr. Fernández, 

porque efectivamente o que explica son dinámicas reiteradas por exemplo coas áreas 

recreativas da autopista. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
catorce votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 PP e 2 grupo mixto) e 
dúas abstencións (2 BNG), acorda solicitar á Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia a cesión, nas condicións que 
considere oportunas, da área de descanso situada no P.K. 3.4 da AC-841, a carón 
da rotonda que separa a Trav. de Montouto e a Trav. de Cacheiras, co obxecto de 
poder realizar un mantemento periódico continuado da mesma e mellorar o seu 
mobiliario, facilitando así o seu uso polos residentes na zona. 
 
Sendo as vinte e unha horas e trinta minutos, ten lugar un receso na celebración da 

sesión, que se reanuda ás vinte e unha horas e corenta e cinco 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 DO BNG PARA DEMANDAR DO 
GOBERNO MUNICIPAL MEDIDAS URXENTES DE SEGURIDADE VIARIA NO 
ACESO AO IES DE CACHEIRAS. 
 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 19/10/2013 (rex. entrada nº 

8.554), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión 

Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 24/10/2013.  
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“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN PARA 
DEMANDAR DO GOBERNO MUNICIPAL MEDIDAS URXENTES DE SEGURIDADE 

VIARIA NO ACCESO AO IES DE CACHEIRAS, para o seu debate e aprobación polo 

Pleno da Corporación municipal. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En xaneiro de 2013 aprobamos unha moción do BNG na que se demandaba un 

Plan de Seguridade Viaria no concello e a elaboración dun plan de accesos a centros de 

saúde e de ensino de execución inmediata. 

O problema da seguridade viaria no noso concello, que sofren e poñen en 

evidencia os veciños e as veciñas, é unha prioridade que hai que atender con urxencia. 

Desde a aprobación da moción xa se anunciaron algunhas medidas concretas que 

representan pequenos pasos adiante na seguridade viaria como parece ser o acceso ao 

centro de saúde de Pontevea financiado pola Xunta, así como a regulación parcial do 

tránsito na contorna do CEIP de Calo, mais tamén se teñen feito actuacións nas que o 

único que se fai é tirar pintura en tanto que supoñen máis unha anécdota do que debería 

ser que do que é. Neste sentido, desde o BNG demandamos que o Goberno municipal 

considere a seguridade viaria con seriedade. 

O inicio do curso escolar volveu poñer de manifesto a problemática da seguridade 

viaria nas contornas dos centros de ensino, como o IES de Cacheiras. A negativa da 

Xunta a crear unha nova parada para dar servizo a un novo núcleo poboacional, provocou 

que parte do alumnado teña que facer o traxecto desde os seus domicilios até o centro de 

ensino a pé. É dicir, ante a ausencia dun medio de transporte, quedou en evidencia a 

dificultade para o desprazamento peonil na zona. Todo isto tamén puxo de manifesto a 

problemática que sofren as persoas residentes nas proximidades do centro de ensino que 

nunca tiveron acceso ao transporte escolar.  
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O caso do IES de Cacheiras evidencia a limitada seguridade vial pola carencia de 

beirarrúas, arcéns ou carreiros que faciliten a circulación peonil no contorno dun centro de 

ensino onde a responsabilidade municipal é un feito.  

Somos conscientes das dificultades para acometer grandes obras, mais neste caso 

consideramos que se poden poñer en marcha medidas e actuacións para paliar a 

ausencia de seguridade nas estradas e facilitar a circulación das persoas.  

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal 

a adopción do seguinte ACORDO 

1.- Instar á Alcaldía a considerar con urxencia o problema que se produce na contorna do 

IES de Cacheiras, e dos centros de ensino do concello, a respecto da ausencia de 

seguridade viaria. 

2.- Instar á Alcaldía a garantir a seguridade nos desprazamentos das persoas a pé desde 

os seus domicilios até o IES de Cacheiras. 

3.- Instar á Alcaldía a elaborar un Plan de Humanización e Seguridade Viaria do concello 

de Teo. 

4.- Instar á Alcaldía a acometer de xeito urxente as medidas e actuacións necesarias para 

garantir a seguridade viaria na contorna do IES de Cacheiras”. 

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

estar de acordo co tema da seguridade vial, sabendo que é un tema delicado porque se 

se queren facer as cousas ben supón moito gasto, porén todo o que se poida mellorar 

é bo. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa o seu apoio á moción, 

engandindo que comparte a preocupación que cree que todos teñen por este tema, 

porén este tema supón moitos cartos e moito tempo, polo tanto cantos antes se 

comence, mellor. 

 

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

sobre todo polo que se refire á pista que vai cara a estrada da Deputación, onde opina 
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que sería precisa unha senda ou unha beiravía polo lado. Remata o Sr. Guerra 

sinalando que dende o PP non din a todo que non, senón que as cousas que teñen 

interese veciñal, como neste caso, as apoian. 

O Sr. alcalde anuncia o apoio do equipo de goberno, engadindo que lle gustaría sinalar 

que por unha parte quizais os ritmos para algúns non son suficientes, aínda que na 

medida das posibilidades inténtase executar medidas segundo os acordos adoptados 

previamente, e así se teñen realizado cuestións como a construción do aparcadoiro  do 

patio de colexio de A Ramallosa, medidas de establecemento de direccións únicas en 

Calo, na estrada da Cascalleira, acondicionamento do asfaltado dos accesos do colexio 

nos Tilos, na zona da casa común para a recollida do alumnado do comedor, ou incluso 

no IES tanto co pintado da zona habilitada para peóns como coa organización da 

circulación e do aparcamento de autobuses. Salienta que en todo caso se fan 

Xuntanzas de portavoces, para ass obras do POS, determínanse investimentos de 

forma conxunta, polo que se se entende que esta é unha prioridade, pois deberíase 

priorizar. O Sr. alcalde remata sinalando que lle gustaría facer unha reflexión, no senso 

de que o desenvolvemento das infraestruturas, como pode ser a do instituto no seu 

momento, sen garantir accesos, acaba metendo ás Administracións en dinámicas de 

feitos consumados onde logo hai que facer o traballo que outros non fixeron, resultando 

que todas as medidas son poucas no tema que se está tratando da seguridade vial. 

 

O Sr. Fernández sinala que cando sexa a reunión do POS incidiran nesta cuestión, 

porque se falou algo, pero o problema é que se trata dunha demanda veciñal, 

resultando moi urxente actuar, sobre todo nos centros de ensino e no de saúde, sendo 

conscientes de que se precisan moitos cartos. 
 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que fan falla recursos, engadindo que algo se fixo alí, por exemplo aumentándose a 

pista co permiso dos veciños. 

 

A  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, renuncian 

ao seu turno de intervención. 
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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, 5 PP, 2 BNG e 2 
grupo mixto), acorda: 

1.- Instar á Alcaldía a considerar con urxencia o problema que se produce na 
contorna do IES de Cacheiras, e dos centros de ensino do concello, a respecto 
da ausencia de seguridade viaria. 

2.- Instar á Alcaldía a garantir a seguridade nos desprazamentos das persoas a 
pé desde os seus domicilios até o IES de Cacheiras. 

3.- Instar á Alcaldía a elaborar un Plan de Humanización e Seguridade Viaria do 
concello de Teo. 

4.- Instar á Alcaldía a acometer de xeito urxente as medidas e actuacións 
necesarias para garantir a seguridade viaria na contorna do IES de Cacheiras. 

 
 
10.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO (PSdeG-PSOE) SOBRE 
ACONDICIONAMENTO DO VIARIO NO LUGAR DA IGREXA, LUOU. 
 
O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesia, e 

anuncia que o grupo municipal do PP presentou unha emenda de substitución á 

moción presentada por esta concelleira. 

 

A Sra. Lemus da conta da moción do seu grupo de 11/10/2013 (rex. entrada nº 9.372, 

de 15/10/2013), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 

24/10/2013.  

 
“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 acondicionamento do viario 
no Lugar da Igrexa, Luou, 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 
 
En reiteradas ocasións a veciñanza de Luou amosou a súa preocupación polo estado do 
viario da CP-0205. 
 
Por un lado, a seguridade viaria desta estrada no seu paso polos núcleos de poboación 
é moi escasa, xa que o exceso de velocidade dos vehículos que cruzan o lugar é unha 
constante, co conseguinte perigo para as persoas. 
 
En zonas como a da Igrexa, con parque infantil, unha igrexa e varios establecementos 
comerciais e de ocio, o perigo multiplícase. 
 
Coa chegada das primeiras choivas, ademais amosouse a escasa limpeza das poucas 
canalizacións das pluviais na zona, o que agrava aínda mais a inseguridade viaria, 
podendo causar problemas en fincas privadas no futuro. 
 
Por outro lado, a constatación do exceso de velocidade en toda a estrada debería ser 
obxecto de medidas de aumento da seguridade viaria (como  pasos de peóns elevados)  
nas zonas con maior densidade de poboación ou mais transitadas a pé polos veciños. 
 
Son moitas as razóns que poden expoñerse para a mellora deste viario pero todas 
inciden na grave e moi perigosa, e xa coñecida, inseguridade viaria da CP-0205 ao seu 
paso por Luou. 
 
A veciñanza recoñece o esforzo levado a cabo nos últimos tempos pola Deputación nas 
obras de ampliación e mellora do trazado, pero aínda quedan moitos tramos sobre todo 
nesta zona que deberían ser obxecto dun maior esforzo inversor provincial. 
 
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte  
 

ACORDO 
 

INSTAR Á DEPUTACIÓN DA CORUÑA a mellora da seguridade viaria, na limpeza e 
mantemento da estrada CP-0205, nomeadamente ao seu paso polo núcleo da Igrexa”. 
 
 
A Sra. Lemus aclara que non ten ningún problema coa emenda de substitución 

presentada polo PP, habida conta de que se trata de mocións máis de presión que 

doutra cousa. 

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

estar de acordo tanto coa moción como coa emenda, engadindo que cree que é unha 

cousa interesante, sobre todo na ponte do cemiterio novo de Luou. 
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen amosa a conformidade do seu grupo 

tanto coa moción como coa emenda, engadindo que tampouco din que non a todo. 

Aclara que ven que na moción se insta á Deputación, e quizais estaría ben a instar ao 

PP de Teo para que mediara e falara co Presidente da Deputación Provincial e co 

Deputado Provincial correspondente para que demostraran un pouco que Teo tamén 

lles importa. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que vai a intervir a concelleira do 

seu grupo, D.ª Nelida Rey Tao. 

 

A Sra. Rey explica que o seu grupo, tratándose do tema que se está a tratar, vai a ser 

un pouco máis ambicioso e por iso formula unha emenda ao efecto. Explica a Sra. Rey 

que ela naceu en Luou e que viu a evolución da estrada, e procede a dar lectura a 

emenda do seu grupo conforme se recolle a continuación. 

 

“EMENDA DE SUBSTITUCIÓN Á MOCIÓN DO PSOE de TEO SOBRE 
ACONDICIONAMENTO DO VIARIO DA CP-205. 
 
A moción do PSOE de TEO na súa exposición de motivos solicita unha mellora da 
seguridade vial na CP-205, en particular nas zonas de maior densidade de poboación 
da parroquia de Luou, como é a zona da Igrexa, como así o expresa de xeito explicito 
no seu acordo, que literalmente di: 
 
“Instar á Deputación da Coruña á mellora da seguridade viaria, na súa limpeza e 
mantemento da estrada CP-205, nomeadamente ao seu paso polo núcleo de Igrexa”. 
 
Dende o Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, entendemos que a seguridade 
vial na CP-205 ten que empezar dende a PONTE DO AIDO ATA SEIXOS. 
 
Por iso, o Pleno da Corporación do Concello de Teo acorda como emenda á devandita 
moción: 
 
1.- Instar a Deputación da Coruña que proceda ós seguintes acondicionamentos na 
CP-205 polo seu paso pola parroquia de Luou. 
 
a)Enxanchamento da ponte do Aido. 

 
b)Que dende a Ponte do Aido ata Seixos proceda na medida do posible á construción 
de beirarrúas é si fose necesario, colocar tubos  nas cunetas, hormigonear os mesmos 
para deste xeito aproveitar ese espazo como beirarrúas para os peóns.  
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c) Que dendo o Aido ata Seixos sexan colocados redutores de velocidade como poden 
ser as  bandas transversais  e/ou “lomos de burro”. 
 
d) Que de xeito periódico se proceda á súa limpeza. 
 
Teo, a 27 de Outubro de 2013”. 
 

O Sr. alcalde di que,  tal e como xa manifestaron na Comisión Informativa, o equipo de 

goberno está de acordo coa moción do PSOE, engadindo que tratándose da emenda 

do PP, que a Sra. Lemus asume, ao equipo de goberno tamén lle parece lóxica. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, 

di que lle gustaría reiterar o que xa dixo moitas veces de que canta máis participación 

haxa dos grupos nestas cousas, mellor para todos. 

 

Intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, quen di que está de acordo coa 

moción pero non coas bandas rugosas, engadindo que se se pode meter outra cousa 

diferente ás citadas bandas, mellor. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Rey, e di que quere insistir en que hai zonas, coma 

no Aido, onde hai unha marquesina que está entre a maleza, e os rapaces teñen que ir 

pola orilla, ao igual que a xente que vai coa carretilla. Salienta a Sra. Rey que se trata 

dun perigo constante para todos, razón pola que resulta preciso incidir no tema do 

viario. 

 

Rematado o debate e sometida a votación a emenda de substitución formulada 
polo grupo municipal do PP, de 27/10/2013, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 
PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), acorda aprobar a citada emenda, decaendo, segundo 
indica o Sr. alcalde, o texto orixinal da moción presentada polo grupo mixto 
(PSdeG-PSOE). 
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De acordo co exposto, o Pleno da Corporación ACORDA instar a Deputación da 
Coruña que proceda ós seguintes acondicionamentos na CP-205 polo seu paso 
pola parroquia de Luou: 
a) Enxanchamento da ponte do Aido. 
b) Que dende a Ponte do Aido ata Seixos proceda na medida do posible á 
construción de beirarrúas é si fose necesario, colocar tubos  nas cunetas, 
hormigonear os mesmos para deste xeito aproveitar ese espazo como beirarrúas 
para os peóns.  
c) Que dende o Aido ata Seixos sexan colocados redutores de velocidade como 
poden ser as  bandas transversais  e/ou “lomos de burro”. 
d) Que de xeito periódico se proceda á súa limpeza. 
 
 
11.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE 2ª MODIFICACIÓN DA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS DE TAXI. 
 
O Sr. alcalde da conta da proposta de 17/10/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos 

económicos de 24/10/2013. 

“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 licenzas de taxi, dende data 28/01/2008, que foi posteriormente modificada, 
mediante acordo plenario de data 25/10/2012, entrando en vigor dita modificación en 
data 31/12/2012. 
 
Considerando a necesidade de adaptar o texto da ordenanza á nova normativa 
autonómica aplicable. 
 
Visto o informe de Intervención emitido ao respecto, de data 16/10/2013. 
 
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 2ª modificación da  Ordenanza Fiscal Reguladora da 
Taxa  por licenzas de taxi, dende data 28/01/2008 e modificada en data 31/12/2012. 
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2ª MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 

LICENZAS DE TAXI 
 

Artigo 1º.-Modificación do artigo 1.-feito impoñible 
 
Se modifica o artigo 1 da ordenanza fiscal, que queda redactado como segue: 
 
“Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación dos servizos e a realización das 
actividades administrativas tendentes á expedición das licenzas de taxi a  que se refire 
a Lei 4/2013, de 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo 
de Galicia, 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.” 

 
 
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 o acordo definitivo de modificación da Ordenanza Fiscal únicamente caberá 
recurso contencioso-administrativo”. 
 
 
O Sr. alcalde explica que se trata de adaptar o tema dos taxis á nova Lei 4/2013, 

fundamentalmente en relación co incremento de cinco a sete prazas, engadindo que a 

modificación faise a solicitude do colectivo de taxistas. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

anuncia o seu apoio á proposta, sobre todo ao ver que se chegou a ese consenso cos 

taxistas. O Sr. Parajó pídelle ao Sr. alcalde que non caia en saco roto a proposta que el 

fixera o outra día na Comisión Informativa en canto á posibilidade de poñer unha tarifa 

única para determinados traxectos, coma por exemplo o aeroporto. 
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Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, o portavoz do BNG, Sr. Fernández, 

e o portavoz do PP, Sr. Guerra, que anuncian apoio dos seus respectivos grupos á 

proposta. 

 

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

turno de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 
PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), acorda: 
Primeiro.-Aprobar inicialmente a 2ª modificación da  Ordenanza Fiscal 
Reguladora da Taxa  por licenzas de taxi, dende data 28/01/2008 e modificada en 
data 31/12/2012. 

 
 

2ª MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR 
LICENZAS DE TAXI 

 
Artigo 1º.-Modificación do artigo 1.-feito impoñible 
 
Se modifica o artigo 1 da ordenanza fiscal, que queda redactado como segue: 
 
“Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación dos servizos e a realización das 
actividades administrativas tendentes á expedición das licenzas de taxi a  que se refire 
a Lei 4/2013, de 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo 
de Galicia, 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.” 

 
 
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 o acordo definitivo de modificación da Ordenanza Fiscal únicamente 
caberá recurso contencioso-administrativo. 
 
Sendo as vinte e dúas horas e tres minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro D. 

Ignacio Iglesias Villar, que se incorpora á sesión pasados dous minutos. 

 
 
12.-  DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO 
REGULAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL. 
 
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 21/10/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos 

económicos de 24/10/2013, coa modificación acordada na mesma. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

APROBACIÓN MODIFICACIÓN REGULAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL  

Dando cumprimento ao establecido no Capítulo XVII do Acordo Regulador das 
condicións laborais do persoal funcionario ao servizo do Concello de Teo e no 
establecido no Capítulo XVII do Convenio Colectivo do persoal laboral ao servizo do 
Concello de Teo, no que se establece o fondo de acción social, e unha vez realizada a 
xestión e asignación individualizada do importe das axudas segundo o establecido no 
Regulamento de Acción Social, o total para os gastos a xustificar no ano 2012 (con 
cargo ao orzamento de 2013) foi de 6.797,23€ dunha asignación prevista de 
25.514,17€, dando lugar a un remanente de 18.716,94€  

Dado que o proceso de distribución orzamentaria das melloras sociais recollidas no 
Regulamento completouse sen que ningunha das axudas solicitadas fose rexeitada ou 
reducida por falta de orzamento, e dado que non semella lóxico que se produza un 
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remanente de tal magnitude, a propia comisión de valoración propuxo estudar con 
urxencia posibles modificacións que se poidan aplicar o ano que ven (axudas para 
gastos do 2013 aplicables ao orzamento de 2014). 
Establecida negociación previa na Mesa Xeral de persoal do Concello, e asumindo a 

proposta realizada por parte dos representantes dos traballadores/as públicos do 

Concello de Teo (Comité de Empresa do Persoal Laboral e Delegado de Persoal 

Funcionario) sobre o Regulamento de Acción Social. 

En virtude do exposto, e de acordo co establecido na lexislación vixente, propoño ao 

Pleno da corporación, a adopción do seguinte  

ACORDO: 

Primeiro.- Modificar o “Regulamento de acción social para os traballadores e 
traballadoras do concello de Teo“, publicado no BOP nº 72, do 16/04/2013. 
Segundo.- Someter o Regulamento modificado 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 modificado. 

Terceiro.- O texto integro do Regulamento modificado 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”. 

 

ANEXO 

“REGULAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL PARA OS TRABALLADORES E 
TRABALLADORAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO 

 

CAPITULO I 

NORMAS XERAIS 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Para poder optar as melloras sociais reguladas no 
presente texto, deberán concorrer con carácter xeral os seguintes requisitos, ademais 
dos que se sinalen de forma específica para cada concepto: 

• Será condición indispensable prestar servizos no Concello de Teo como 
persoal funcionario ou laboral con praza en propiedade, ou persoal 
interino, contratado laboral ou en prácticas que acredite un ano de 
relación laboral continuado en dito Concello. 
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• As axudas concedidas consonte ao establecido no presente regulamento, 
terán efectos dende a data en que se adquire a condición de persoal ao 
servizo do Concello de Teo e ata a data en que dita condición se perda. 

• A perda da condición de traballador/a do Concello de Teo, implicará 
tamén a perda de todos os beneficios derivados da aplicación deste 
Regulamento, polo que se desestimará calquera solicitude relacionada 
con estas melloras que sexa presentada con posterioridade a data de 
cesamento. A persoa solicitante deberá formalizar a súa solicitude tendo 
relación funcionarial ou laboral vixente nese momento, agás os 
traballadores/as que adquiran a condición de xubilados/as que poderán 
formalizar, na data que se estableza ao efecto, as solicitudes 
correspondentes ao ano no que adquiran dita condición, e referida ao 
período que abrangue dende o 1 de xaneiro ata a data do seu cese. 

• Non poderá existir duplicidade de axudas co mesmo obxecto e finalidade 
para unha mesma persoa beneficiaria. Así mesmo aqueles 
traballadores/as do Concello de Teo que sexan matrimonio ou parella de 
feito non poderán ser ambos beneficiarios dunha mesma axuda, agás nas 
correspondentes aos conceptos 1 e 7 establecidos no Capítulo I, apartado 
3.1. 

 

2-COMISIÓN MIXTA DE VALORACIÓN: Para levar a cabo valoración das axudas 
constituirase unha comisión mixta de valoración de carácter paritario composta polos 
seguintes membros: 

• Presidente: o Alcalde ou persoa en quen delegue. 
• Secretario/a, con voz en sen voto: o da Corporación ou persoa en quen delegue. 
• Un técnico/a designado/a pola Alcaldía. 
• Un/unha representante do persoal funcionario. 
• Un/unha representante do persoal laboral, proposto/a polo Comité de empresa. 

2.1-As funcións da Comisión serán as seguintes: 
• Propoñer a resolución das dúbidas que puideran xurdir na aplicación do 

presente Regulamento. 
• Propoñer a introdución de calquera modificación que fose precisa para un mellor 

desenvolvemento e aplicación do presente Regulamento. 
• Distribuír as axudas de conformidade co previsto no presente Regulamento. 
• Velar polo cumprimento estrito do disposto no presente Regulamento 

2.2-A convocatoria da comisión mixta de valoración realizarase a iniciativa do seu 
presidente ou de dous dos seus membros con voz e voto. Para a súa constitución 
deberán estar presentes alomenos tres membros con voz e voto e os acordos 
adoptaranse por maioría simple. 
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3-DISTRIBUCIÓN DA CONSIGNACIÓN ORZAMENTARIA DAS MELLORAS SOCIAIS: 
As axudas concederanse con cargo a partida orzamentaria de acción social, 
equivalente ao 1% da masa salarial conxunta do persoal laboral e funcionario, que se 
dotará de forma anual nos orzamentos municipais de acordo ao establecido no Acordo 
Regulador e no Convenio Colectivo. Para o cálculo do 1% da masa salarial 
consideraranse as prazas existentes no orzamento á data de aprobación así como as 
contratacións previstas no prazo dese ano. A cantidade líquida do 1% incrementarase 
proporcionalmente ao número de prazas de nova creación correspondentes a cada 
período orzamentario.  

3.1- As contías das axudas distribuiranse por conceptos e de acordo coas seguintes 
prioridades: 

1. Axudas para atención a saúde: 35% da consignación equivalente ao 1% da masa 
salarial. 
2. Axudas para atención de familiares con discapacidade: 20% do restante 65% da 

consignación equivalente ao 1% da masa salarial. 
3. Axudas por persoas maiores a cargo: 20% do restante 65% da consignación 

equivalente ao 1% da masa salarial. 
4. Axudas por estudos: 20% do restante 65% da consignación equivalente ao 1% 

da masa salarial. 
5. Axudas por gastos de garderías: 20% do restante 65% da consignación 

equivalente ao 1% da masa salarial. 
6. Axudas por falecemento: 5% do restante 65% da consignación equivalente ao 

1% da masa salarial. 
7. Axudas para o acceso a instalación deportivas municipais: 5% do restante 65% 

da consignación equivalente ao 1% da masa salarial. 
8. Axudas para a compra de 1ª vivenda: 10% do restante 65% da consignación 

equivalente ao 1% da masa salarial 

 

4-GRUPOS: Segundo as retribucións brutas anuais percibidas polos distintos 
traballadores/as do Concello de Teo, establécense os seguintes grupos para o acceso 
as axudas sociais: 

 GRUPO 1: Ata 22.148 €/Ano. 

 GRUPO 2: De 22.149 Euros/Ano ata 27.443 €/ano. 

 GRUPO 3: De 27.444 Euros/Ano ata 31.559 €/ano. 

 GRUPO 4: De 31.560 Euros/Ano ata 37.907 €/ano. 

 GRUPO 5: Máis de 37.908 €/ano 

 

5-LÍMITES DAS AXUDAS: Os importes aboados en concepto de axudas non poderán 
ser superiores ao gasto efectuado e debidamente xustificado. No caso de recibir outras 
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axudas do, deberán comunicarse na solicitude e xustificar que, en total, non superan o 
límite do gasto. 

 

6-AXUDAS PERCIBIDAS INDEBIDAMENTE: Os beneficiarios que por causas alleas a 
eles perciban axudas as que non teñen dereito, reintegrarán ao Concello as cantidades 
percibidas indebidamente podendo optar por dúas posibilidades: 

a) Reintegrar voluntariamente as cantidades percibidas de forma indebida, nun 
único pagamento no prazo de 15 días dende que se lle inste por parte do 
Concello. 

b) Aceptar un desconto na nómina mensual en contía non inferior ao 10% das 
retribucións brutas, ata liquidar o total do débito. 

As persoas que incorran en falseamento de datos ou documentos e perciban axudas 
por mor de dito falseamento, incorrerán nas responsabilidades disciplinarias que 
correspondan e ademais serán instadas polo Concello a que no prazo de 15 días 
reintegren as cantidades percibidas. En caso contrario, practicaráselles unha dedución 
en nómina nunha contía non inferior ao 30% das súas retribucións brutas, ata liquidar o 
importe total do débito. Estas persoas perderán o dereito a percibir calquera axuda 
deste Regulamento por un período de 5 anos. 

 

7-CAUSAS XERAIS DE EXCLUSIÓN DAS AXUDAS: Serán causas de exclusión das 
axudas sociais as seguintes: 

• Presentar as solicitudes fora de prazo. 
• Non xuntar á solicitude a documentación esixida. 
• Carecer dalgún dos requisitos nos documentos esixidos. 
• O falseamento e/ou ocultación de datos ou documentos. 

 

8-TRAMITACIÓN: O departamento de Persoal será o encargado de realizar os tramites 
das solicitudes, previos ao seu estudo e valoración pola Comisión Mixta de Valoración. 

8.1-As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Teo ao longo do 
mes de xaneiro, referidas a feitos causantes comprendidos no período do 1 de xaneiro 
ao 31 de decembro do ano anterior ao da petición. 

8.2-A Comisión Mixta de Valoración poderá solicitar da persoa interesada calquera tipo 
de información ou documentación adicional á inicialmente presentada, establecendo un 
prazo de rectificación de 10 días. A proposta resultante será sometida á fiscalización da 
Intervención municipal. 

8.3-A non presentación da documentación requirida nos prazos sinalados será motivo 
de denegación da axuda solicitada. 

8.4-O pagamento das axudas concedidas será incorporado na nómina correspondente, 
mediante transferencia bancaria, previas as retencións que procedan. 
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8.5-O pagamento das axudas debidamente aprobadas, farase efectivo no prazo dun 
mes dende a data da resolución.  

 

9-RESOLUCIÓN: A concesión das axudas definidas neste Regulamento corresponderá 
á Alcaldía, agás delegación expresa, que deberá resolver no prazo de 2 meses, 
contados dende o remate do prazo de presentación das solicitudes, consonte a 
proposta que formulará a Comisión Mixta de Valoración. 

 

CAPITULO II 

AXUDAS POR ATENCIÓN A SAÚDE 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 

1.1-TIPOS DE AXUDAS: As axudas por este concepto abarcará os seguintes 
subconceptos: 

a)-Odontoloxía:  

RX (ortodoncia e diagnose). 

Profilaxe e limpezas. 

Empastes e reconstrucións. 

Endodoncias e extraccións. 

Cirurxía. 

Implantes/enxertos. 

Próteses. 

Coroas e caras. 

Ortodoncias. 

b)-Oftalmoloxía:  

Cristais. 

Monturas. 

Lentes de contacto. 

Cirurxía oftalmolóxica. 

c)-Outros:  

Audífonos. 

Próteses ortopédicas. 
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Especialidades médicas non cubertas pola Seguridade Social (fisioterapia, 
acupuntura…) 

Tratamentos farmacolóxicos na porcentaxe non cuberta pola Seguridade Social 

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude en modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Factura desagregada por conceptos, orixinal ou compulsada, que acredite o 

gasto realizado.  

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento do 50% do 
custo total das facturas presentadas por cada beneficiario/a ata acadar os topes 
máximos establecidos. No caso das facturas farmacéuticas, o 50 % calcularase sobre o 
importe que non cubre a Seguridade Social. 

 

1º GRUPO: Ata un máximo de 900 € por beneficiario/a e ano.   . 

2º GRUPO: Ata un máximo de 810 € por beneficiario/a e ano.   

3º GRUPO: Ata un máximo de 720 € por beneficiario/a e ano.  

4º-GRUPO: Ata un máximo de 630 € por beneficiario/a e ano.  

5º GRUPO: Ata un máximo de 540 € por beneficiario/a e ano.  

No suposto de que exista remanente, efectuarase un novo pagamento do 25 % do 
custo total das facturas presentadas por cada beneficiario/a ata acadar os seguintes 
topes máximos establecidos. No caso das facturas farmacéuticas, o 25 % calcularase 
sobre o importe que non cubre a Seguridade Social. 

1º GRUPO: Ata un máximo de 450 € por beneficiario/a e ano.   . 

2º GRUPO: Ata un máximo de 405 € por beneficiario/a e ano.   

3º GRUPO: Ata un máximo de 360 € por beneficiario/a e ano.  

4º-GRUPO: Ata un máximo de 315 € por beneficiario/a e ano.  

5º GRUPO: Ata un máximo de 270 € por beneficiario/a e ano.  

 

CAPÍTULO III 

AXUDAS POR PERSOAS A CARGO CON DISCAPACIDADE 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 
Será condición indispensable que convivan con persoas ao seu cargo que presenten 
unha discapacidade física, psíquica ou sensorial que alcance polo menos o 65% de 
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grao de discapacidade. Non hai incompatibilidade entre esta axuda e a recollida no 
cap. V sempre que se cumpran os requisitos establecidos. 

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude en modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Fotocopia compulsada do libro de familia ou fotocopia compulsada do contrato 

de acollemento familiar pre-adoptivo. 
• Fotocopia compulsada da resolución de valoración de nivel e grao de 

dependencia outorgada polo organismo  competente. 
 
• Certificación de ingresos que acredite que a persoa discapacitada non percibe 

ingresos íntegros computables para os efectos do IRPF que superen o salario 
mínimo interprofesional. 

• Certificado de convivencia, agás no caso de fillos/as do beneficiario/a. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos:  

1º GRUPO: 600 € anuais/por persoa a cargo. 

2º GRUPO: 540 € anuais/por persoa a cargo. 

3º GRUPO: 480 € anuais/por persoa a cargo. 

4º-GRUPO: 420 € anuais/por persoa a cargo. 

5º GRUPO: 360 € anuais/por persoa a cargo. 

No suposto de que exista remanente, efectuarase un novo pagamento por 
beneficiario/a do 25 % da contía establecida para cada grupo ata acadar os topes 
máximos seguintes: 

1º GRUPO: Ata un máximo de 150 € por beneficiario/a e ano.   . 

2º GRUPO: Ata un máximo de 135 € por beneficiario/a e ano.   

3º GRUPO: Ata un máximo de 120 € por beneficiario/a e ano.  

4º-GRUPO: Ata un máximo de 105 € por beneficiario/a e ano.  

5º GRUPO: Ata un máximo de 90 € por beneficiario/a e ano.  

 

CAPÍTULO IV 

AXUDAS POR ESTUDOS 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo cando as solicite para si 
mesmo. No caso do persoal temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar 
unha relación laboral de alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito 
á prestación da axuda. Serán tamén persoas beneficiarias os seus fillos/as 
conviventes, menores de 25 anos no momento de formalizar a matrícula, e que 
dependan economicamente del.  
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1.2-Documentación requirida: 
• Certificación expedida polo centro docente que acredite a formalización da 

matrícula e o curso académico. Se fora preciso, presentarase tamén xustificante 
dos gastos realizado por este concepto. 

• No caso de que os fillos/as fosen maiores de 18 anos, presentarase unha 
declaración xurada de que non perciben ningún tipo de renda derivada do 
traballo por conta allea. 

• Fotocopia compulsada do libro de familia ou fotocopia compulsada do contrato 
de acollemento familiar pre-adoptivo. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos:  

Educación Infantil, Educación Primaria, ESO: (axuda por curso do ciclo). 

1º GRUPO: 300 € anuais por beneficiario/a. 

2º GRUPO: 270 € anuais por beneficiario/a. 

3º GRUPO: 240 € anuais por beneficiario/a. 

4º-GRUPO: 210 € anuais por beneficiario/a. 

5º GRUPO: 180 € anuais por beneficiario/a. 

Formación Profesional, Bacharelato: (axuda por curso do ciclo) 

1º GRUPO: 450 € anuais por beneficiario/a. 

2º GRUPO: 405 € anuais por beneficiario/a. 

3º GRUPO: 360 € anuais por beneficiario/a. 

4º-GRUPO: 315 € anuais por beneficiario/a. 

5º GRUPO: 270 € anuais por beneficiario/a. 

Universidade: considerarase que existe desprazamento cando os estudos se realicen 
fóra do campus universitario de Santiago de Compostela. 

Axuda para non desprazados/as: (axuda por curso da carreira) 

1º GRUPO: 400 € anuais por beneficiario/a. 

2º GRUPO: 360 € anuais por beneficiario/a. 

3º GRUPO: 320 € anuais por beneficiario/a. 

4º-GRUPO: 280 € anuais por beneficiario/a. 

5º GRUPO: 240 € anuais por beneficiario/a. 

Axuda para desprazados/as: (axuda por curso da carreira) 

1º GRUPO: 800 € anuais por beneficiario/a. 

2º GRUPO: 720 € anuais por beneficiario/a. 

3º GRUPO: 640 € anuais por beneficiario/a. 
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4º-GRUPO: 560 € anuais por beneficiario/a. 

5º GRUPO: 480 € anuais por beneficiario/a. 

No suposto de que exista remanente, efectuarase un novo pagamento por 
beneficiario/a do 25 % da contía establecida para cada grupo ata acadar os topes 
máximos seguintes: 

Educación Infantil, Educación Primaria, ESO: (axuda por curso do ciclo). 

1º GRUPO: 75 € anuais. 

2º GRUPO: 67,50 € anuais. 

3º GRUPO: 60 € anuais. 

4º-GRUPO: 52,50 € anuais. 

5º GRUPO: 45 € anuais. 

Formación Profesional, Bacharelato: (axuda por curso do ciclo) 

1º GRUPO: 112,50 € anuais. 

2º GRUPO: 101,25 € anuais. 

3º GRUPO: 90 € anuais. 

4º-GRUPO: 78,75 € anuais. 

5º GRUPO: 67,50 € anuais. 

Universidade:  

Axuda para non desprazados/as: (axuda por curso da carreira) 

1º GRUPO: 100 € anuais. 

2º GRUPO: 90 € anuais. 

3º GRUPO: 80 € anuais. 

4º-GRUPO: 70 € anuais. 

5º GRUPO: 60 € anuais. 

Axuda para desprazados/as: (axuda por curso da carreira) 

1º GRUPO: 200 € anuais. 

2º GRUPO: 180 € anuais. 

3º GRUPO: 160 € anuais. 

4º-GRUPO: 140 € anuais. 

5º GRUPO: 120 € anuais. 
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CAPITULO V 

AXUDAS POR PERSOAS MAIORES A CARGO 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal) deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 
Será imprescindible que convivan con persoas maiores de 65 anos. Non hai 
incompatibilidade entre esta axuda e a recollida no cap. III sempre que se cumpran os 
requisitos establecidos. 

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude do modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Certificado de convivencia. 
• Certificación de ingresos que acredite que a persoa maior de 65 anos non 

percibe ingresos íntegros computables para os efectos do IRPF que superen o 
salario mínimo interprofesional. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos:  

1º GRUPO: 600 € anuais/por persoa a cargo. 

2º GRUPO: 540 € anuais/por persoa a cargo. 

3º GRUPO: 480 € anuais/por persoa a cargo. 

4º-GRUPO: 420 € anuais/por persoa a cargo. 

5º GRUPO: 360 € anuais/por persoa a cargo. 

No suposto de que exista remanente, efectuarase un novo pagamento por 
beneficiario/a do 25 % da contía establecida para cada grupo ata acadar os topes 
máximos seguintes: 

1º GRUPO: Ata un máximo de 150 € por beneficiario/a e ano.   . 

2º GRUPO: Ata un máximo de 135 € por beneficiario/a e ano.   

3º GRUPO: Ata un máximo de 120 € por beneficiario/a e ano.  

4º-GRUPO: Ata un máximo de 105 € por beneficiario/a e ano.  

5º GRUPO: Ata un máximo de 90 € por beneficiario/a e ano.  

 

CAPÍTULO VI 

AXUDAS POR GARDERÍA 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 
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As axudas serán concedidas polos gastos derivados da estancia dos fillos/as en 
escolas infantís (garderías).  

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude no modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Fotocopia compulsada do libro de familia. 
• Factura do pagamento da gardería. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento do 50% do 
custo total das facturas presentadas no período comprendido entre setembro e agosto 
de cada ano natural, ata un límite máximo de: 

1º GRUPO: 450 € por neno/a.  

2º GRUPO: 405 € por neno/a.  

3º GRUPO: 360 € por neno/a.  

4º-GRUPO: 315 € por neno/a.  

5º GRUPO: 270 € por neno/a.  

No suposto de que exista remanente, efectuarase un novo pagamento do 25 % do 
custo total das facturas presentadas por cada beneficiario/a ata acadar os seguintes 
topes máximos establecidos. 

1º GRUPO: Ata un máximo de 112,50 € por beneficiario/a e ano.   . 

2º GRUPO: Ata un máximo de 101,25 € por beneficiario/a e ano.   

3º GRUPO: Ata un máximo de 90 € por beneficiario/a e ano.  

4º-GRUPO: Ata un máximo de 78,75 € por beneficiario/a e ano.  

5º GRUPO: Ata un máximo de 67,50 € por beneficiario/a e ano.  

 

CAPÍTULO VII 

AXUDA POR FALECEMENTO 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo a familia que conviva co persoal funcionario e laboral do Concello de Teo que 
houbese falecido ou, no seu defecto, os seus herdeiros legais. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude no modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Certificado de convivencia ou, no seu defecto, testamento ou declaración de 

herdeiros. 
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1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un único pagamento de 800 € 
por solicitante por este concepto para todos os grupos, quedando excluído do reparto 
do remanente, de existir este. 

 

CAPÍTULO VIII 

AXUDAS PARA O ACCESO ÁS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo cando as solicite para si 
mesmo. No caso do persoal temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar 
unha relación laboral de alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito 
á prestación da axuda.  

1.2-Documentación requirida:  
• Solicitude do modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Factura do gasto realizado correspondente ao ano natural ao que se refire a 

convocatoria. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento único do 33% 
do gasto xustificado sen superar 100 € ao ano por solicitante por este concepto para 
todos os grupos, quedando excluído do reparto do remanente, de existir este.  

 

CAPÍTULO IX 

AXUDAS POR COMPRA DE 1ª VIVENDA 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo con praza en propiedade 
establecida no Cadro de Persoal. No caso do persoal temporal (interino ou laboral 
temporal) deberán acreditar unha relación laboral de alomenos un ano; no caso de non 
acreditala non terán dereito á prestación da axuda. Os beneficiarios deberán cumprir as 
seguintes condicións: 

• Que o beneficiario/a sexa propietario/a da vivenda adquirida mediante compra 
ou adxudicación e que constitúa a residencia habitual e permanente. 

• Que o beneficiario/a non sexa propietario doutra vivenda. 

1.2-Documentación requirida:  
• Solicitude do modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Fotocopia compulsada da escritura de compravenda da vivenda. 
• Xustificación de que se ocupa de forma habitual a vivenda para a que se solicita 

a axuda. 
• Declaración xurada de non ter en propiedade outra vivenda. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento único de 1500 
€ ao ano por solicitante por este concepto para todos os grupos, quedando excluído do 
reparto do remanente, de existir este. 
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CAPÍTULO X 

REMANENTE 

1.1. No caso de que unha vez consignadas as partidas para os diferentes conceptos e 
grupos consonte as porcentaxes establecidas no capítulo 1, norma 3.1, se esgotase a 
partida para algún dos conceptos, cubrirase co remanente que se poida xerar nos 
outros conceptos, segundo a orde de prioridade fixada no capítulo e norma citados. 

Se non existise remanente e as solicitudes destinadas a un concepto en particular 
excedesen o tope da partida destinada a ese concepto, aplicaráselle unha redución 
porcentual e proporcional a cada solicitude. 

1.2. No suposto de que redistribuídas as partidas para os diferentes conceptos e 
grupos continuase existindo remanente, este repartirase entre as axudas contempladas  
nos capítulos II, III, IV, V e VI, excluíndo do seu reparto as axudas contempladas nos 
capítulos VII, VIII e IX, conforme ao seguinte reparto: 

Capitulo II o 40% deste remanente. 

Capitulo III o 15% deste remanente. 

Capitulo IV o 15% deste remanente. 

Capitulo V o 15% deste remanente. 

Capitulo VI o 15% deste remanente. 

Estas axudas distribuiranse segundo as regras específicas establecidas neses 
capítulos para o suposto de existir remanente. No caso de que unha vez consignadas 
as partidas para os diferentes conceptos e grupos consonte esas porcentaxes, se 
esgotase a partida para algún dos conceptos, cubrirase co remanente que se poida 
xerar nos outros conceptos segundo a orde numérica dos capítulos establecida. Se 
este remanente non cubrise as porcentaxes previstas neses capítulos, aplicarase unha 
redución porcentual e proporcional a cada solicitude en cada capítulo. 

Se realizado este segundo reparto existise aínda remanente, este incorporarase á 
partida orzamentaria destinada a emerxencia social e deberase xustificar e publicar o 
seu gasto perante a comisión mixta de valoración do fondo de acción social. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: 

Este Regulamento manterá a súa vixencia ata a súa modificación ou a aprobación dun 
texto posterior que o derrogue de xeito expreso”. 
 
 
 
O Sr. Sisto explica que o Regulamento de acción social creaba unha Comisión para o 

reparto de axudas, e unha vez realizado o reparto constatouse que o Regulamento tiña 

deficiencias porque so se repartiu unha quinta parte do consignado, polo que a propia 
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Comisión pediu unha modificación para propiciar que os traballadores puideran 

disfrutar desas vantaxes sociais. Explica o Sr. Sisto que se estableceu unha mesa de 

negociación e reformulouse o Regulamento, fundamentalmente incrementándose os 

límites.  

 

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

que está de acordo, engadindo que non vai a dicir nada do que xa dixo na Comisión 

Informativa. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa a súa conformidade 

coa proposta e pregunta cantas persoas pediron a axuda, engadindo que cree que a 

xente non estaba preparada. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que se está a falar dunha cuestión que 

regula un dereito dos traballadores que figura no convenio colectivo e no acordo 

regulador. Sinala o Sr. Fernández que, en relación co que se dixo na Comisión 

Informativa, se alguén ten algo que dicir que propoña que se lle quiten as axudas aos 

traballadores. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que vai a intervir a concelleira do 

seu grupo, D.ª Carmen Leborán Guldrís.  

 

A Sra. Leborán pregunta que se vai a facer co remanente do 2012. Sinala que se está 

no convenio habería que cumprilo, engadindo que porén se algún veciño ten algunha 

necesidade destas tamén poderá vir ao concello. 

 

O Sr. Sisto sinala que os veciños de Teo terán que ter empresarios tan bos como o 

concello de Teo que o regulen. Explica que aproximadamente pediron axuda corenta e 

cinco persoas, algunha con duplicidades, engadindo que os que máis se pediron foron 

saúde e becas de estudo. Salienta o Sr. Sisto que moitos quedaron sen cubrirse, 

engadindo que pode ser que fora por falta das facturas. Di o Sr. Sisto que o remanente 
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se distribuirá na forma prevista legalmente, permanecendo no orzamento e dando 

lugar, se non se transfire a outras partidas, a unha minoración do remanente negativo. 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, e 

a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, non fan uso dos seu turno de intervención. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di cando se falou do Regulamento dende 

o PP se fixo ese comentario, e é perigoso dicir que hai que quitarlle a uns porque 

outros non o teñen. Explica o Sr. Fernández que no convenio se contempla unha 

porcentaxe da masa salarial, e o Regulamento é para organizar o reparto. Salienta o 

portavoz do BNG que se trata dun dereito dos traballadores, aínda que é verdade que 

non se fai en todos os concellos, de feito en Teo figura no convenio e no acordo 

regulador e non se fixo ata fai pouco. Pregunta o Sr. Fernández que se alguén ten unha 

necesidade e non  é traballador do concello, se supón que o que tería que facer é 

quitarllo a quen o ten, sen conseguir con iso acceso a quen non o ten. Reitera que se 

trata dun argumento perigoso e que, por responsabilidade, se debe ter coidado co 

tema. Remata o Sr. Fernández a súa intervención sinalando que a el tamén quere ir 

todos os días en coche oficial novo.  

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Leborán, que se desculpa por se feriu a sensibilidade 

dos funcionarios. Dirixíndose ao Sr. Sisto, acláralle que ela se refería aos que non 

teñen traballo. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros presentes  (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 
PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), acorda: 
 
Primeiro.- Modificar o “Regulamento de acción social para os traballadores e 
traballadoras do concello de Teo“, publicado no BOP nº 72, do 16/04/2013. 
 
Segundo.- Someter o Regulamento modificado 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 
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durante a exposición pública quedará aprobado definitivamente o Regulamento 
modificado. 
 
Terceiro.- O texto integro do Regulamento modificado 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. 

ANEXO 

“REGULAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL PARA OS TRABALLADORES E 
TRABALLADORAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO 

 

CAPITULO I 

NORMAS XERAIS 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Para poder optar as melloras sociais reguladas no 
presente texto, deberán concorrer con carácter xeral os seguintes requisitos, ademais 
dos que se sinalen de forma específica para cada concepto: 

• Será condición indispensable prestar servizos no Concello de Teo como 
persoal funcionario ou laboral con praza en propiedade, ou persoal 
interino, contratado laboral ou en prácticas que acredite un ano de 
relación laboral continuado en dito Concello. 

• As axudas concedidas consonte ao establecido no presente regulamento, 
terán efectos dende a data en que se adquire a condición de persoal ao 
servizo do Concello de Teo e ata a data en que dita condición se perda. 

• A perda da condición de traballador/a do Concello de Teo, implicará 
tamén a perda de todos os beneficios derivados da aplicación deste 
Regulamento, polo que se desestimará calquera solicitude relacionada 
con estas melloras que sexa presentada con posterioridade a data de 
cesamento. A persoa solicitante deberá formalizar a súa solicitude tendo 
relación funcionarial ou laboral vixente nese momento, agás os 
traballadores/as que adquiran a condición de xubilados/as que poderán 
formalizar, na data que se estableza ao efecto, as solicitudes 
correspondentes ao ano no que adquiran dita condición, e referida ao 
período que abrangue dende o 1 de xaneiro ata a data do seu cese. 

• Non poderá existir duplicidade de axudas co mesmo obxecto e finalidade 
para unha mesma persoa beneficiaria. Así mesmo aqueles 
traballadores/as do Concello de Teo que sexan matrimonio ou parella de 
feito non poderán ser ambos beneficiarios dunha mesma axuda, agás nas 
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correspondentes aos conceptos 1 e 7 establecidos no Capítulo I, apartado 
3.1. 

 

2-COMISIÓN MIXTA DE VALORACIÓN: Para levar a cabo valoración das axudas 
constituirase unha comisión mixta de valoración de carácter paritario composta polos 
seguintes membros: 

• Presidente: o Alcalde ou persoa en quen delegue. 
• Secretario/a, con voz en sen voto: o da Corporación ou persoa en quen delegue. 
• Un técnico/a designado/a pola Alcaldía. 
• Un/unha representante do persoal funcionario. 
• Un/unha representante do persoal laboral, proposto/a polo Comité de empresa. 

2.1-As funcións da Comisión serán as seguintes: 
• Propoñer a resolución das dúbidas que puideran xurdir na aplicación do 

presente Regulamento. 
• Propoñer a introdución de calquera modificación que fose precisa para un mellor 

desenvolvemento e aplicación do presente Regulamento. 
• Distribuír as axudas de conformidade co previsto no presente Regulamento. 
• Velar polo cumprimento estrito do disposto no presente Regulamento 

2.2-A convocatoria da comisión mixta de valoración realizarase a iniciativa do seu 
presidente ou de dous dos seus membros con voz e voto. Para a súa constitución 
deberán estar presentes alomenos tres membros con voz e voto e os acordos 
adoptaranse por maioría simple. 

 

3-DISTRIBUCIÓN DA CONSIGNACIÓN ORZAMENTARIA DAS MELLORAS SOCIAIS: 
As axudas concederanse con cargo a partida orzamentaria de acción social, 
equivalente ao 1% da masa salarial conxunta do persoal laboral e funcionario, que se 
dotará de forma anual nos orzamentos municipais de acordo ao establecido no Acordo 
Regulador e no Convenio Colectivo. Para o cálculo do 1% da masa salarial 
consideraranse as prazas existentes no orzamento á data de aprobación así como as 
contratacións previstas no prazo dese ano. A cantidade líquida do 1% incrementarase 
proporcionalmente ao número de prazas de nova creación correspondentes a cada 
período orzamentario.  

3.1- As contías das axudas distribuiranse por conceptos e de acordo coas seguintes 
prioridades: 

1. Axudas para atención a saúde: 35% da consignación equivalente ao 1% da masa 
salarial. 
2. Axudas para atención de familiares con discapacidade: 20% do restante 65% da 
consignación equivalente ao 1% da masa salarial. 
3. Axudas por persoas maiores a cargo: 20% do restante 65% da consignación 
equivalente ao 1% da masa salarial. 
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4. Axudas por estudos: 20% do restante 65% da consignación equivalente ao 1% da 
masa salarial. 
5. Axudas por gastos de garderías: 20% do restante 65% da consignación 
equivalente ao 1% da masa salarial. 
6. Axudas por falecemento: 5% do restante 65% da consignación equivalente ao 1% 
da masa salarial. 
7.Axudas para o acceso a instalación deportivas municipais: 5% do restante 65% da 
consignación equivalente ao 1% da masa salarial. 
8. Axudas para a compra de 1ª vivenda: 10% do restante 65% da consignación 
equivalente ao 1% da masa salarial 

 

4-GRUPOS: Segundo as retribucións brutas anuais percibidas polos distintos 
traballadores/as do Concello de Teo, establécense os seguintes grupos para o acceso 
as axudas sociais: 

 GRUPO 1: Ata 22.148 €/Ano. 

 GRUPO 2: De 22.149 Euros/Ano ata 27.443 €/ano. 

 GRUPO 3: De 27.444 Euros/Ano ata 31.559 €/ano. 

 GRUPO 4: De 31.560 Euros/Ano ata 37.907 €/ano. 

 GRUPO 5: Máis de 37.908 €/ano 

 

5-LÍMITES DAS AXUDAS: Os importes aboados en concepto de axudas non poderán 
ser superiores ao gasto efectuado e debidamente xustificado. No caso de recibir outras 
axudas do, deberán comunicarse na solicitude e xustificar que, en total, non superan o 
límite do gasto. 

 

6-AXUDAS PERCIBIDAS INDEBIDAMENTE: Os beneficiarios que por causas alleas a 
eles perciban axudas as que non teñen dereito, reintegrarán ao Concello as cantidades 
percibidas indebidamente podendo optar por dúas posibilidades: 

c) Reintegrar voluntariamente as cantidades percibidas de forma indebida, nun 
único pagamento no prazo de 15 días dende que se lle inste por parte do 
Concello. 

d) Aceptar un desconto na nómina mensual en contía non inferior ao 10% das 
retribucións brutas, ata liquidar o total do débito. 

As persoas que incorran en falseamento de datos ou documentos e perciban axudas 
por mor de dito falseamento, incorrerán nas responsabilidades disciplinarias que 
correspondan e ademais serán instadas polo Concello a que no prazo de 15 días 
reintegren as cantidades percibidas. En caso contrario, practicaráselles unha dedución 
en nómina nunha contía non inferior ao 30% das súas retribucións brutas, ata liquidar o 
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importe total do débito. Estas persoas perderán o dereito a percibir calquera axuda 
deste Regulamento por un período de 5 anos. 

 

7-CAUSAS XERAIS DE EXCLUSIÓN DAS AXUDAS: Serán causas de exclusión das 
axudas sociais as seguintes: 

• Presentar as solicitudes fora de prazo. 
• Non xuntar á solicitude a documentación esixida. 
• Carecer dalgún dos requisitos nos documentos esixidos. 
• O falseamento e/ou ocultación de datos ou documentos. 

 

8-TRAMITACIÓN: O departamento de Persoal será o encargado de realizar os tramites 
das solicitudes, previos ao seu estudo e valoración pola Comisión Mixta de Valoración. 

8.1-As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Teo ao longo do 
mes de xaneiro, referidas a feitos causantes comprendidos no período do 1 de xaneiro 
ao 31 de decembro do ano anterior ao da petición. 

8.2-A Comisión Mixta de Valoración poderá solicitar da persoa interesada calquera tipo 
de información ou documentación adicional á inicialmente presentada, establecendo un 
prazo de rectificación de 10 días. A proposta resultante será sometida á fiscalización da 
Intervención municipal. 

8.3-A non presentación da documentación requirida nos prazos sinalados será motivo 
de denegación da axuda solicitada. 

8.4-O pagamento das axudas concedidas será incorporado na nómina correspondente, 
mediante transferencia bancaria, previas as retencións que procedan. 

8.5-O pagamento das axudas debidamente aprobadas, farase efectivo no prazo dun 
mes dende a data da resolución.  

 

9-RESOLUCIÓN: A concesión das axudas definidas neste Regulamento corresponderá 
á Alcaldía, agás delegación expresa, que deberá resolver no prazo de 2 meses, 
contados dende o remate do prazo de presentación das solicitudes, consonte a 
proposta que formulará a Comisión Mixta de Valoración. 

 

CAPITULO II 

AXUDAS POR ATENCIÓN A SAÚDE 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 
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1.1-TIPOS DE AXUDAS: As axudas por este concepto abarcará os seguintes 
subconceptos: 

a)-Odontoloxía:  

RX (ortodoncia e diagnose). 

Profilaxe e limpezas. 

Empastes e reconstrucións. 

Endodoncias e extraccións. 

Cirurxía. 

Implantes/enxertos. 

Próteses. 

Coroas e caras. 

Ortodoncias. 

b)-Oftalmoloxía:  

Cristais. 

Monturas. 

Lentes de contacto. 

Cirurxía oftalmolóxica. 

c)-Outros:  

Audífonos. 

Próteses ortopédicas. 

Especialidades médicas non cubertas pola Seguridade Social (fisioterapia, 
acupuntura…) 

Tratamentos farmacolóxicos na porcentaxe non cuberta pola Seguridade Social 

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude en modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Factura desagregada por conceptos, orixinal ou compulsada, que acredite o 

gasto realizado.  

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento do 50% do 
custo total das facturas presentadas por cada beneficiario/a ata acadar os topes 
máximos establecidos. No caso das facturas farmacéuticas, o 50 % calcularase sobre o 
importe que non cubre a Seguridade Social. 

 

1º GRUPO: Ata un máximo de 900 € por beneficiario/a e ano.   . 

2º GRUPO: Ata un máximo de 810 € por beneficiario/a e ano.   
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3º GRUPO: Ata un máximo de 720 € por beneficiario/a e ano.  

4º-GRUPO: Ata un máximo de 630 € por beneficiario/a e ano.  

5º GRUPO: Ata un máximo de 540 € por beneficiario/a e ano.  

No suposto de que exista remanente, efectuarase un novo pagamento do 25 % do 
custo total das facturas presentadas por cada beneficiario/a ata acadar os seguintes 
topes máximos establecidos. No caso das facturas farmacéuticas, o 25 % calcularase 
sobre o importe que non cubre a Seguridade Social. 

1º GRUPO: Ata un máximo de 450 € por beneficiario/a e ano.   . 

2º GRUPO: Ata un máximo de 405 € por beneficiario/a e ano.   

3º GRUPO: Ata un máximo de 360 € por beneficiario/a e ano.  

4º-GRUPO: Ata un máximo de 315 € por beneficiario/a e ano.  

5º GRUPO: Ata un máximo de 270 € por beneficiario/a e ano.  

 

CAPÍTULO III 

AXUDAS POR PERSOAS A CARGO CON DISCAPACIDADE 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 
Será condición indispensable que convivan con persoas ao seu cargo que presenten 
unha discapacidade física, psíquica ou sensorial que alcance polo menos o 65% de 
grao de discapacidade. Non hai incompatibilidade entre esta axuda e a recollida no 
cap. V sempre que se cumpran os requisitos establecidos. 

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude en modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Fotocopia compulsada do libro de familia ou fotocopia compulsada do contrato 

de acollemento familiar pre-adoptivo. 
• Fotocopia compulsada da resolución de valoración de nivel e grao de 

dependencia outorgada polo organismo  competente. 
 
• Certificación de ingresos que acredite que a persoa discapacitada non percibe 

ingresos íntegros computables para os efectos do IRPF que superen o salario 
mínimo interprofesional. 

• Certificado de convivencia, agás no caso de fillos/as do beneficiario/a. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos:  

1º GRUPO: 600 € anuais/por persoa a cargo. 

2º GRUPO: 540 € anuais/por persoa a cargo. 
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3º GRUPO: 480 € anuais/por persoa a cargo. 

4º-GRUPO: 420 € anuais/por persoa a cargo. 

5º GRUPO: 360 € anuais/por persoa a cargo. 

No suposto de que exista remanente, efectuarase un novo pagamento por 
beneficiario/a do 25 % da contía establecida para cada grupo ata acadar os topes 
máximos seguintes: 

1º GRUPO: Ata un máximo de 150 € por beneficiario/a e ano.   . 

2º GRUPO: Ata un máximo de 135 € por beneficiario/a e ano.   

3º GRUPO: Ata un máximo de 120 € por beneficiario/a e ano.  

4º-GRUPO: Ata un máximo de 105 € por beneficiario/a e ano.  

5º GRUPO: Ata un máximo de 90 € por beneficiario/a e ano.  

 

CAPÍTULO IV 

AXUDAS POR ESTUDOS 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo cando as solicite para si 
mesmo. No caso do persoal temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar 
unha relación laboral de alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito 
á prestación da axuda. Serán tamén persoas beneficiarias os seus fillos/as 
conviventes, menores de 25 anos no momento de formalizar a matrícula, e que 
dependan economicamente del.  

1.2-Documentación requirida: 
• Certificación expedida polo centro docente que acredite a formalización da 

matrícula e o curso académico. Se fora preciso, presentarase tamén xustificante 
dos gastos realizado por este concepto. 

• No caso de que os fillos/as fosen maiores de 18 anos, presentarase unha 
declaración xurada de que non perciben ningún tipo de renda derivada do 
traballo por conta allea. 

• Fotocopia compulsada do libro de familia ou fotocopia compulsada do contrato 
de acollemento familiar pre-adoptivo. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos:  

Educación Infantil, Educación Primaria, ESO: (axuda por curso do ciclo). 

1º GRUPO: 300 € anuais por beneficiario/a. 

2º GRUPO: 270 € anuais por beneficiario/a. 

3º GRUPO: 240 € anuais por beneficiario/a. 

4º-GRUPO: 210 € anuais por beneficiario/a. 



 

Página - 70 - de 96 
 

5º GRUPO: 180 € anuais por beneficiario/a. 

Formación Profesional, Bacharelato: (axuda por curso do ciclo) 

1º GRUPO: 450 € anuais por beneficiario/a. 

2º GRUPO: 405 € anuais por beneficiario/a. 

3º GRUPO: 360 € anuais por beneficiario/a. 

4º-GRUPO: 315 € anuais por beneficiario/a. 

5º GRUPO: 270 € anuais por beneficiario/a. 

Universidade: considerarase que existe desprazamento cando os estudos se realicen 
fóra do campus universitario de Santiago de Compostela. 

Axuda para non desprazados/as: (axuda por curso da carreira) 

1º GRUPO: 400 € anuais por beneficiario/a. 

2º GRUPO: 360 € anuais por beneficiario/a. 

3º GRUPO: 320 € anuais por beneficiario/a. 

4º-GRUPO: 280 € anuais por beneficiario/a. 

5º GRUPO: 240 € anuais por beneficiario/a. 

Axuda para desprazados/as: (axuda por curso da carreira) 

1º GRUPO: 800 € anuais por beneficiario/a. 

2º GRUPO: 720 € anuais por beneficiario/a. 

3º GRUPO: 640 € anuais por beneficiario/a. 

4º-GRUPO: 560 € anuais por beneficiario/a. 

5º GRUPO: 480 € anuais por beneficiario/a. 

No suposto de que exista remanente, efectuarase un novo pagamento por 
beneficiario/a do 25 % da contía establecida para cada grupo ata acadar os topes 
máximos seguintes: 

Educación Infantil, Educación Primaria, ESO: (axuda por curso do ciclo). 

1º GRUPO: 75 € anuais. 

2º GRUPO: 67,50 € anuais. 

3º GRUPO: 60 € anuais. 

4º-GRUPO: 52,50 € anuais. 

5º GRUPO: 45 € anuais. 

Formación Profesional, Bacharelato: (axuda por curso do ciclo) 

1º GRUPO: 112,50 € anuais. 
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2º GRUPO: 101,25 € anuais. 

3º GRUPO: 90 € anuais. 

4º-GRUPO: 78,75 € anuais. 

5º GRUPO: 67,50 € anuais. 

Universidade:  

Axuda para non desprazados/as: (axuda por curso da carreira) 

1º GRUPO: 100 € anuais. 

2º GRUPO: 90 € anuais. 

3º GRUPO: 80 € anuais. 

4º-GRUPO: 70 € anuais. 

5º GRUPO: 60 € anuais. 

Axuda para desprazados/as: (axuda por curso da carreira) 

1º GRUPO: 200 € anuais. 

2º GRUPO: 180 € anuais. 

3º GRUPO: 160 € anuais. 

4º-GRUPO: 140 € anuais. 

5º GRUPO: 120 € anuais. 

 

CAPITULO V 

AXUDAS POR PERSOAS MAIORES A CARGO 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal) deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 
Será imprescindible que convivan con persoas maiores de 65 anos. Non hai 
incompatibilidade entre esta axuda e a recollida no cap. III sempre que se cumpran os 
requisitos establecidos. 

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude do modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Certificado de convivencia. 
• Certificación de ingresos que acredite que a persoa maior de 65 anos non 

percibe ingresos íntegros computables para os efectos do IRPF que superen o 
salario mínimo interprofesional. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos:  

1º GRUPO: 600 € anuais/por persoa a cargo. 
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2º GRUPO: 540 € anuais/por persoa a cargo. 

3º GRUPO: 480 € anuais/por persoa a cargo. 

4º-GRUPO: 420 € anuais/por persoa a cargo. 

5º GRUPO: 360 € anuais/por persoa a cargo. 

No suposto de que exista remanente, efectuarase un novo pagamento por 
beneficiario/a do 25 % da contía establecida para cada grupo ata acadar os topes 
máximos seguintes: 

1º GRUPO: Ata un máximo de 150 € por beneficiario/a e ano.   . 

2º GRUPO: Ata un máximo de 135 € por beneficiario/a e ano.   

3º GRUPO: Ata un máximo de 120 € por beneficiario/a e ano.  

4º-GRUPO: Ata un máximo de 105 € por beneficiario/a e ano.  

5º GRUPO: Ata un máximo de 90 € por beneficiario/a e ano.  

 

CAPÍTULO VI 

AXUDAS POR GARDERÍA 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 
As axudas serán concedidas polos gastos derivados da estancia dos fillos/as en 
escolas infantís (garderías).  

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude no modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Fotocopia compulsada do libro de familia. 
• Factura do pagamento da gardería. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento do 50% do 
custo total das facturas presentadas no período comprendido entre setembro e agosto 
de cada ano natural, ata un límite máximo de: 

1º GRUPO: 450 € por neno/a.  

2º GRUPO: 405 € por neno/a.  

3º GRUPO: 360 € por neno/a.  

4º-GRUPO: 315 € por neno/a.  

5º GRUPO: 270 € por neno/a.  
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No suposto de que exista remanente, efectuarase un novo pagamento do 25 % do 
custo total das facturas presentadas por cada beneficiario/a ata acadar os seguintes 
topes máximos establecidos. 

1º GRUPO: Ata un máximo de 112,50 € por beneficiario/a e ano.   . 

2º GRUPO: Ata un máximo de 101,25 € por beneficiario/a e ano.   

3º GRUPO: Ata un máximo de 90 € por beneficiario/a e ano.  

4º-GRUPO: Ata un máximo de 78,75 € por beneficiario/a e ano.  

5º GRUPO: Ata un máximo de 67,50 € por beneficiario/a e ano.  

 

CAPÍTULO VII 

AXUDA POR FALECEMENTO 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo a familia que conviva co persoal funcionario e laboral do Concello de Teo que 
houbese falecido ou, no seu defecto, os seus herdeiros legais. No caso do persoal 
temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar unha relación laboral de 
alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito á prestación da axuda. 

1.2-Documentación requirida: 
• Solicitude no modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Certificado de convivencia ou, no seu defecto, testamento ou declaración de 

herdeiros. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un único pagamento de 800 € 
por solicitante por este concepto para todos os grupos, quedando excluído do reparto 
do remanente, de existir este. 

 

CAPÍTULO VIII 

AXUDAS PARA O ACCESO ÁS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo cando as solicite para si 
mesmo. No caso do persoal temporal (interino ou laboral temporal), deberán acreditar 
unha relación laboral de alomenos un ano; no caso de non acreditala non terán dereito 
á prestación da axuda.  

1.2-Documentación requirida:  
• Solicitude do modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Factura do gasto realizado correspondente ao ano natural ao que se refire a 

convocatoria. 
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1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento único do 33% 
do gasto xustificado sen superar 100 € ao ano por solicitante por este concepto para 
todos os grupos, quedando excluído do reparto do remanente, de existir este.  

 

CAPÍTULO IX 

AXUDAS POR COMPRA DE 1ª VIVENDA 

1-PERSOAS BENEFICIARIAS: Serán beneficiarios/as das axudas definidas neste 
capítulo o persoal funcionario e laboral do Concello de Teo con praza en propiedade 
establecida no Cadro de Persoal. No caso do persoal temporal (interino ou laboral 
temporal) deberán acreditar unha relación laboral de alomenos un ano; no caso de non 
acreditala non terán dereito á prestación da axuda. Os beneficiarios deberán cumprir as 
seguintes condicións: 

• Que o beneficiario/a sexa propietario/a da vivenda adquirida mediante compra 
ou adxudicación e que constitúa a residencia habitual e permanente. 

• Que o beneficiario/a non sexa propietario doutra vivenda. 

1.2-Documentación requirida:  
• Solicitude do modelo normalizado debidamente cuberto. 
• Fotocopia compulsada da escritura de compravenda da vivenda. 
• Xustificación de que se ocupa de forma habitual a vivenda para a que se solicita 

a axuda. 
• Declaración xurada de non ter en propiedade outra vivenda. 

1.3-Axuda segundo os grupos establecidos: efectuarase un pagamento único de 1500 
€ ao ano por solicitante por este concepto para todos os grupos, quedando excluído do 
reparto do remanente, de existir este. 

 

CAPÍTULO X 

REMANENTE 

1.1. No caso de que unha vez consignadas as partidas para os diferentes conceptos e 
grupos consonte as porcentaxes establecidas no capítulo 1, norma 3.1, se esgotase a 
partida para algún dos conceptos, cubrirase co remanente que se poida xerar nos 
outros conceptos, segundo a orde de prioridade fixada no capítulo e norma citados. 

Se non existise remanente e as solicitudes destinadas a un concepto en particular 
excedesen o tope da partida destinada a ese concepto, aplicaráselle unha redución 
porcentual e proporcional a cada solicitude. 

1.2. No suposto de que redistribuídas as partidas para os diferentes conceptos e 
grupos continuase existindo remanente, este repartirase entre as axudas contempladas  
nos capítulos II, III, IV, V e VI, excluíndo do seu reparto as axudas contempladas nos 
capítulos VII, VIII e IX, conforme ao seguinte reparto: 

Capitulo II o 40% deste remanente. 
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Capitulo III o 15% deste remanente. 

Capitulo IV o 15% deste remanente. 

Capitulo V o 15% deste remanente. 

Capitulo VI o 15% deste remanente. 

Estas axudas distribuiranse segundo as regras específicas establecidas neses 
capítulos para o suposto de existir remanente. No caso de que unha vez consignadas 
as partidas para os diferentes conceptos e grupos consonte esas porcentaxes, se 
esgotase a partida para algún dos conceptos, cubrirase co remanente que se poida 
xerar nos outros conceptos segundo a orde numérica dos capítulos establecida. Se 
este remanente non cubrise as porcentaxes previstas neses capítulos, aplicarase unha 
redución porcentual e proporcional a cada solicitude en cada capítulo. 

Se realizado este segundo reparto existise aínda remanente, este incorporarase á 
partida orzamentaria destinada a emerxencia social e deberase xustificar e publicar o 
seu gasto perante a comisión mixta de valoración do fondo de acción social. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: 

Este Regulamento manterá a súa vixencia ata a súa modificación ou a aprobación dun 
texto posterior que o derrogue de xeito expreso”. 
 
 
13.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DO 
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE VEHÍCULOS 
DE ALUGUER CON CONDUCTOR, TAXIS, DO CONCELLO DE TEO PARA 
ADAPTALO Á LEI 4/13  DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS EN 
VEHÍCULOS DE TURISMO DE GALICIA. 
  

O Sr. alcalde da conta da proposta de 18/10/2013, que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de desenvolvemento local, 

transporte, turismo, emprego e participación veciñal de 24/10/2013. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Considerando que no Concello de Teo, na sesión plenaria de data 25/10/2012,  aproba 
o “REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE 
VEHÍCULOS DE ALUGUER CON CONDUTOR, AUTO-TURISMOS -CLASE B-“, sendo 
publicado no BOP de 16/01/2013. 
Considerando que o citado Regulamento redactouse ao amparo do establecido no Real 

Decreto 763/1979, de 16 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Nacional dos 
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servizos urbanos de transporte en automóbiles lixeiros, e que de conformidade co 

establecido na disposición final, permanecerá en vigor ata a súa modificación ou 

derrogación expresa. 

Vista a Lei 4/2013, de 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de 

turismo de Galicia, publicada no DOG nº 113, de 14/06/2013, que modifica o réxime do 

transporte público de persoas en vehículos de turismo, por medio de taxi, que 

establece na súa disposición derradeira terceira, que os concellos adaptarán as súas 

ordenanzas reguladoras do servizo de taxi ao disposto na referida Lei, no prazo de un 

ano dende a súa entrada en vigor. 

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.- Modificar o “Regulamento Municipal para a prestación do servizo  de 
vehículos de aluguer con condutor, auto-turismos -clase B-“, publicado no BOP 
16/01/2013, co obxecto de adaptalo á Lei 4/2013, de 30 de maio, de transporte público 
de persoas en vehículos de turismo de Galicia, que pasará a denominarse 
“Regulamento Municipal para a prestación do servizo de vehículos de aluguer con 
condutor –taxis-”. 
Segundo.- Someter o Regulamento modificado 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 modificado. 

Terceiro.- O texto integro do Regulamento modificado 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 sinala que, exposto xa o tema ao tratar a ordenanza fiscal, xa non vai a 

facer exposición do asunto. 

 
Non abríndose debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, 
por unanimidade dos seus membros presentes (7 concelleiros/as non 
adscritos/as, 5 PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), acorda: 
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Primeiro.- Modificar o “Regulamento Municipal para a prestación do servizo  de 
vehículos de aluguer con condutor, auto-turismos -clase B-“, publicado no BOP 
16/01/2013, co obxecto de adaptalo á Lei 4/2013, de 30 de maio, de transporte 
público de persoas en vehículos de turismo de Galicia, que pasará a 
denominarse “Regulamento Municipal para a prestación do servizo de vehículos 
de aluguer con condutor –taxis-”. 
 
Segundo.- Someter o Regulamento modificado 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 
modificado. 
 
Terceiro.- O texto integro do Regulamento modificado 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 – TAXIS” 

 
Artigo 1.- Obxecto e fundamento legal. 
É obxecto deste Regulamento establecer unha ordenación mínima do transporte de 
viaxeiros en automóbiles lixeiros de aluguer con condutor no municipio de Teo, ao 
amparo do establecido Na Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas 
en vehículos de turismo de Galicia. 
Para o non previsto neste Regulamento, ademais da citada Lei 4/2013, serán de 
aplicación a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa 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 taxis no concello 
de Teo, que prestan servizo dentro ou fora dos núcleos urbanos, con capacidade para 
sete prazas incluída a do condutor. 
 
Artigo 3.- Licencias. 
Para a prestación do servizo de taxi 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 outorgaranse sen prazo de duración prefixado, aínda que a súa validez 
estará condicionada ao seu visado periódico de acordo co establecido no artigo 18 da 
Lei 4/2013. 
 
Artigo 4.- Outorgamento das licencias. 
O outorgamento de licenzas de taxi virá determinado pola necesidade e conveniencia 
do servizo, atendendo á oferta e demanda existente no concello e á calidade do 
servizo.  
As licenzas  poderán outorgarse por concurso previa convocatoria pública que garante 
a libre concorrencia entre os interesados, de acordo co establecido nos artigos 6 a 16 
da Lei 4/2013.  
Na convocatoria do concurso faranse constar os criterios de adxudicación, entre os que 
se valorará a antigüidade como condutor de taxi, tal como establece o artigo 8 da Lei 
4/2013. 
O Pleno da Corporación establecerá un número de licenzas en función da poboación, 
de acordo co establecido no artigo 6 da Lei 4/2013.  
O réxime de outorgamento, utilización, suspensión, modificación e extinción das 
licenzas axustarase ao disposto no presente Regulamento, en relación co establecido  
na Lei 4/2013. 
 
Artigo 5.- Transmisión das licenzas. 
As licenzas de taxi serán intransmisibles, coas excepcións recollidas no artigo 17 da Lei 
4/2013. 
A transmisión dunha licenza, nos supostos legalmente establecidos, non faculta, por si 
mesma, para a prestación do servizo, debendo cumprirse ademais os requisitos 
esixidos no presente Regulamento para o exercicio da actividade. 
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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, así como a autorización 
interurbana de taxi. 
Os titulares das licenzas teñen a obrigación de explotalas persoalmente ou mediante a 
contratación de condutor asalariado, a xornada completa  e con dedicación exclusiva,  
En todo caso, cada licenza non poderá ter adscritas mais de dúas persoas como 
condutores, incluída a persoa titular da mesma. 
Os titulares das licenzas deberán xustificar ante o Concello, cando sexa requirido, o 
cumprimento da normativa legal en materia laboral e da seguridade social das persoas 
asalariadas.  
 
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.  

 
Artigo 8.- Vehículos. 
Os vehículos adscritos ao servizo estarán dotados de taxímetro e terán unha 
capacidade mínima de cinco prazas e máxima de sete, incluída a do condutor, debendo 
dispoñer de un espazo dedicado a maleteiro totalmente independente e suficiente para 
transportar a equipaxe. 
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 e autorización interurbana de taxi 
• Permiso municipal de condutor. 
• Permiso de circulación do Vehículo. 
• Documentación acreditativa das revisións obrigatorias do vehículo. 
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• 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. 
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 taxis 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 taxi concreto, sen necesidade de acudir á parada. Neste caso a tarifa aplicarase 
dende a parada máis próxima. 
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 hábiles. 
 
Artigo 10.- Tarifas. 
A prestación do servizo estará suxeito ás tarifas que en cada momento fixe a Dirección 
Xeral de Mobilidade da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da 
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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, segundo a clasificación 
reflectida nos artigos 60, 61 e 62 da Lei 4/2013. 
 
Artigo 12.- Sancións. 
As infraccións leves sancionaranse con multas de ata 400 €, as graves con multas 
comprendidas entre 401 e 2.000 €, e as moi graves con multa de 2.001 a 6.000 € e 
suspensión da licenza e do permiso municipal de condutor de 6 meses a un ano. Se a 
gravidade da infracción así o aconsella a sanción podería consistir na retirada definitiva 
da licenza e do permiso municipal de condutor. 
 
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 trasitoria primeira. 
As licenzas concedidas polo concello de Teo para a prestación do servizo de vehículos 
de aluguer con condutor, auto-turismos clase –B-, con anterioridade á entrada en vigor 
da Lei 4/2013, consideraranse equiparadas ás licenzas de taxi que habilitan para a 
prestación do servizo urbano de taxi. 
 
Disposición trasitoria segunda. 
Os titulares das licenzas de auto-turismos clase –B-, deberán proceder á instalación de 
taxímetro nos vehículos adscritos ao servizo antes do 14 de xullo de 2015, debendo 
notificar esta circunstancia ao concello por escrito. 
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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. 
Teo, 18 de outubro de 2013 
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) 

7. O Vilar de Calo (estrada Milladoiro-Solláns)” 
 

 
 

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

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

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

quere presentar algunha moción de urxencia, sen que se presente ningunha polos 

grupos municipais. 

 
O Sr. Parajó di que el ten unha moción medio preparada, en relación co pago aos 

partidos, engadindo que pode deixala se existe un compromiso ao efecto. 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Parajó que se a ten so media preparada, agradecería que a 

completara e se tratara no próximo Pleno. 
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O Sr. Parajó di que xa houbo unha reunión dos grupos, en relación ao pago aos 

partidos, que teñen pendende el, a Sra. Lemus e algún máis. 

 

O Sr. alcalde sinala que non ten ningún problema que cando a moción estea feita se 

presente e se trate no próximo pleno. 

 

O Sr. Parajó di que se quedara de presentala entre todos. 

 

O Sr. Sisto di que despois o comentan.  
 

O Sr. Parajó di que entón poden seguir. 

 
15.- 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 non sabe se se tomou algunha medida cunha fonte que hai nas 

Barreiras, en Calo, onde beben os peregrinos e parece que está algo contaminada. 

Sinala que parece que non hai ningunha sinal. 

 

O Sr. alcalde explica que o problema dalgunhas fontes é que, ao non formar parte do 

sistema público, non se pode garantir que sexan potables, engadindo que tense posto 

o cartel onde se di que non se garante a potabilidade, pero ao mellor o arrancaron, 

engadindo que falará con medio ambiente, porque lle consta que no seu momento, polo 

menos no camiño portugués, se colocara carteleria. 

 

Di o Sr. Parajó que formula a queixa porque llo dixeron dous veciños de alí. 

 

2.- Refírese o Sr. Parajó ás cunetas, e sinala que hai que limpalas, que sabe que é 

difícil limpalas todas pero que hai sitios importantes onde facía falla, porque aínda está 

empezando o inverno e cando veña máis forte se van a producir problemas. 
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3.- Refírese o Sr. Parajó a un problema na Cascalleira, xa que alí hai un corte, que ten 

unha espece de reixa por enriba, e dende o día anterior á festa de Calo están sen a 

reixa. 

O Sr. alcalde di que recollen o rogo. 

 

4.- Di o Sr. Parajó que, tratándose das garderías, lle comentaron que se lle manda 

mercar todo en galego e que lle manda a buscar unha serie de cousas a un comercio 

en Milladoiro. Sinala o Sr. Parajó que xa llo comentara ao Sr. Iglesias e pide que se 

investigue o tema. 

 

O Sr. Iglesias explica que, como xa lle dixo ao Sr. Parajó nalgún momento, a comisión 

pedagóxica escolleu o galego como lingua vehicular, como non podía ser doutro xeito, 

porque así o marca a normativa municipal e o proxecto docente. Tratándose dos 

lugares de compra, explica o Sr. Iglesias, que non é como di o Sr. Parajó, que el viu as 

axendas e que nalgunhas escolas se lle poñía nas mesmas como mercar o material, 

que é o material dunha empresa terriblemente galeguista, como é Anaya, porque a 

empresa tiña a obriga de facilitar as axendas, e como Anaya vende a unidade didáctica 

coa axenda incluída, se lles descontaba o custo da mesma, por iso se lles indicaba 

como pedilo. Explica o Sr. Iglesias que so se lles indicou, nos Tilos e en Cacheiras, 

onde se sabía que as había, non se lle dixo que foran alí, engadindo que incluso houbo 

xente que a foi a mercar ao Corte Inglés, outra das cadenas de galeguización do país, 

polo que non ve onde está o problema. Salienta o Sr. Iglesias que o que lle preocupou 

cando llo dixo o Sr. Parajó e que existise por parte da empresa unha consignación de 

que os libros se mercaran nun lugar determinado e o mirou e falou coas directoras. 

Remata o Sr. Iglesias a sú intervención reiterando que se lle dixo aos pais como mercar 

pero non onde. 

 

O Sr. Parajó explica que expuxo o tema porque llo dixeron uns pais que lle merecen 

toda confianza. 

 

O Sr. Iglesias resposta que hai un letreiro posto na gardería. 
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O Sr. Parajó pide que se investigue e se hai algún problema que se solvente. 

 

Indica o Sr. alcalde que hai tres preguntas formuladas por escrito pola concelleira do 

grupo mixto, Sra. Lemus, que van a proceder a respostar os concelleiros do equipo de 

goberno. 

 

5.- Pregunta da concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, do 11 de outubro de 2013 (rex. 

entrada nº 9.374, de 15/11/2013). 
 

“UXIA LEMUS DE LA IGLESIA, concelleira do PSdeG PSOE do Concello de Teo, Grupo 
Municipal Mixto, presente a seguinte PREGUNTA PARA RESPOSTA ORAL NO PLENO 
DO 28/10/2013. 
 
EXPON 
 
En múltiples ocasións, a veciñanza de Teo amosou a súa inquedanza pola inseguridade 
viaria, na Rúa Carballo, unha estrada cunha pendente de mais do 15% nalgunhas 
zonas, que atravesa varios pasos de peóns e que comunica hoteis, bloques de edificios, 
cunha gran densidade de poboación. 
 
A alta velocidade sobre todo nas horas puntas de entrada e saída dos traballos e 
escolas causa un extremo perigo que aumenta ao ser unha rúa que rodea a zona 
central de parque público e zonas infantís de xogo e esparexemento.  
 
As queixas dos veciños e veciñas da Urbanización dos Tilos non é novidosa, e reiterase 
cada certo tempo, ante o desleixo do equipo de goberno de Martiño Noriega, que non 
pasa das boas palabras na solución do problema. 
 
Xa no ano 2006, a veciñanza amosaba a súa preocupación, preocupación que compartía 
Martiño Noriega entón no BNG e na oposición, pola utilización dunha vía interna dunha 
urbanización como acceso á autovía AG-56, entre Santiago e A Estrada.  
 
Naquel momento, Noriega defendía unha moción para que na Rúa Carballo se 
establecesen sistemas efectivos de redución da velocidade do tráfico ao paso pola 
urbanización para garantir a seguridade viaria, moción aprobada por unanimidade.  
 
Sete anos, e con Noriega como alcalde desde o ano 2007, como medidas de seguridade 
na Rúa Carballo só existen varias bandas rugosas, algunha completamente arrincada, e 
o perigo segue a existir.  
 
O exceso de velocidade é tal, que o cruce dos pasos de peóns ás veces debe facerse á 
carreira, como puido comprobar a concelleira Uxía Lemus nunha visita recente á 
urbanización, avisada polas queixas da veciñanza. Os Socialistas de Teo defendemos en 
múltiples ocasións a necesidade de pensar noutras solucións como os pasos de peóns 
elevados correctamente sinalizados. 
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SOLICITA 
 
Se informe no Pleno do 28/10/2013, das accións concretas que desde o goberno 
municipal pensan levar a cabo para evitar que a Rúa Carballo nos Tilos sega a ser unha 
estrada de alta velocidade. 
 
Teo, 11 de outubro de 2013. 
 
UXIA LEMUS DE LA IGLESIA 
ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE TEO” 
 

Di o Sr. Sisto que constatado que as bandas rugosas non surten o efecto desexado e 

se levantan e demais, se pediu á policía local que, cando se dispoña del, se coloque o 

control-radar un día á semana nesa zona, porén de calquera xeito tamén é intención do 

goberno proceder se é posible, porque algunha parte dos Tilos haberá que facer o 

reafirmado, extender a actuación polo menos nesa baixada no hotel, e un pouco como 

proba, proceder a realizar os pasos de peóns sobre os lomos de burra.  

 

6.- Pregunta da concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, do 11 de outubro de 2013 (rex. 

entrada nº 9.375, de 15/11/2013). 
 
“UXIA LEMUS DE LA IGLESIA, concelleira do PSdeG PSOE do Concello de Teo, Grupo 
Municipal Mixto, presente a seguinte PREGUNTA PARA RESPOSTA ORAL NO PLENO 
DO 28/10/2013. 
 
EXPON 
 
En pleno centro de Cacheiras, ao lado do desvío a A Ribeira e Raxó,en plena AC-841,  
atópase unha finca cunha obra completamente abandonada, e que presenta a primeira 
vista múltiples perigos. Tanto o peche de finca como a propia obra interior amosa un 
conxunto de ferros de estrutura cheos de óxido. Por outro lado, a altura do peche é 
escasa, o que permitiría que se subise calquera neno ao muro, co conseguinte perigo 
de caída ou de dano polos ferros e a altura cara o interior da finca. 
 
O perigo aumenta se temos en conta que o muro mide escasamente medio metro en 
determinadas zonas e  que noutras a única “varanda” é a maleza, cun desnivel cara 
dentro da finca de varios metros. 
 
Existen no propio muro restos da cinta policial de aviso de perigo, polo que chama a 
atención que aínda se atope nese estado de abandono, a e veciñanza da zona amosa a 
súa preocupación por tratarse dun potencial perigo en plena zona urbana de Cacheiras, 
nunha beirarrúa moi transitada ao tratarse dunha das zonas mais poboadas do concello 
teense. 
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SOLICITA 
 
Se informe no Pleno do 28/10/2013, sobre a situación legal de dita obra; existencia de 
licencia municipal de obras e súa vixencia; dalgún expediente de disciplina urbanística 
e/ou de reposición da legalidade sobre esta obra. 
 
Se informe sobre as medidas adoptadas e a adoptar para evitar esta situación. 
 
Teo, 11 de outubro de 2013. 
 
UXIA LEMUS DE LA IGLESIA” 

 
 

Explica o Sr. Sisto que se trata dunha situación complicada, porque segundo informan 

os servizos técnicos é unha obra anterior ás normas subsidiarias do 96, e eles 

consideran que ten licenza aínda que non se atopou no arquivo, aínda que si apareceu 

unha licenza de movemento de terra e demais. Sinala que a obra en sí parece que se 

parou por un problema legal entre os propietarios, unha das causas que deron lugar á 

imposibilidade de dirixirse a alguén en concreto para facer a reposición. Salienta o Sr. 

Sisto que finalmente, a raíz de que se comentara o tema no Pleno, o que se fixo foi 

recorrer ao Rexistro da propiedade e se voltou a requerir ao propietario rexistral, que 

segue sendo o Sr. Blanco, aínda que el diga que fixo unha permuta, pero non consta 

en documento público, polo que se lle da un prazo para que proceda ao valado. 

 

7.- Pregunta da concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, do 11 de outubro de 2013 (rex. 

entrada nº 9.373, de 15/11/2013). 

 
“UXIA LEMUS DE LA IGLESIA, concelleira do PSdeG PSOE do Concello de Teo, Grupo 
Municipal Mixto, presente a seguinte PREGUNTA PARA RESPOSTA ORAL NO PLENO 
DO 28/10/2013. 
 
EXPON 
 
Na Estrada de Cacheiras a Noenlles, no Lugar de Procelas, parcelas 5221 e 222 do 
polígono catastral 503, o muro de contención das ditas parcelas está a verse moi 
afectado polo afundimento da beiravía, como consecuencia do tránsito de vehículos 
pesados cara a nave existente na parcela 220 do mesmo polígono catastral e a 
acumulación das augas pluviais. 
 
O deterioro do muro de contención é moi palpable xa, e leva consigo un considerable 
perigo tanto para a seguridade viaria como para os propietarios das parcelas afectadas. 
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Esta solicitude de información xa foi presentada por Rexistro con data 1 de abril de 
2013, sen que o afectado ou esta concelleira obtivesen ningunha resposta. 
A veciñanza comunicounos que se realizaran obras de canalización de pluviais. 
 
SOLICITA 
 
Se informe a esta Concelleira no Pleno do 28/10/2013, das posibles solucións para 
evitar o afundimento da beiravía, marxe dereita, neste tramo de Procelas e o 
conseguinte deterioro do muro de contención e peche das parcelas 5221 e 222 do 
polígono catastral 503, sobre todo da posibilidade de limitación do paso de vehículos 
pesados. 
 
Se informe a esta concelleira do resultado do estudo e das medidas a adoptar. 
 
Teo, 11 de outubro de 2013. 
UXIA LEMUS DE LA IGLESIA” 
 
 
O Sr. Francos explica que, tratándose das pluviais, cando se asfaltou esa estrada non 

se lle dou saída á cuneta esa, e despois fíxose unha taxea e solventouse. En relación 

ao tema do tráfico pesado, sinala que van a seguir vixiando a estrada, por si aparece 

algún desperfecto, pero consideran que de momento non se pode limitar o tráfico 

porque se trata dunha empresa de alí que ten moitos traballadores. 

 
Ademais das preguntas recollidas, formuladas por escrito, a concelleira do grupo mixto, 

Sra. Lemus, formula os/as seguintes rogos e preguntas: 

 

8.- Di á Sra. Lemus que o outro día preguntou ao Sr. Sisto sobre a granxa de Paredes 

e pregúntalle se mirou algo. 

 

O Sr. Sisto di que aínda non. 

 

9.- A Sra. Lemus pide a publicación das análises de auga. Di que entende que a 

solución non está nas mans do equipo de goberno, engadindo que polo menos se 

debería manter informada á xente. 

 

O Sr. alcalde di que recolle a solicitude e que se publicarán. Explica que o último que di 

Aquaguest é que é apta para o consumo, aínda que non cumpra os parámetros de 

turbidez de xeito puntual. Di o Sr. alcalde que, máis ala diso, son conscientes de cal é a 
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solución definitiva. Considera que non se aceleraron os trámites da obra por cuestións 

orzamentarias e que intentarán presionar ao efecto. Salienta o Sr. alcalde que de 

acordo co exposto a solución definitiva non chegará ata a primaveira, e entre tanto, nos 

centros escolares estase mandando auga embotellada. Sinala que non hai problema en 

publicar as análises, pero que o problema é o que é, e opina que hai que buscar 

medidas de presión para que rematen canto antes as obras. Remata o Sr. alcalde a 

súa intervención sinalando que outro tipo de propostas, como que non se cobre pola 

prestación do servizo, é complicado, porque a recadación está delegada en 

Aqueaguest e sería difícil cuantificar os momentos puntuais. 

 

10.- Pregunta a Sra. Lemus que se vai a facer co de Sogama. 

 

O Sr. alcalde explica que conta cun informe dos servizos económicos que cuantifica o 

tema en 166.680 euros anuais. 

 

O Sr. Fernández pregunta como está a recadación. 

 

O Sr. alcalde di que antes non se cubría nin o cincuenta por cen do servizo, polo que 

con esta suba se disparará moito máis. O Sr. alcalde di que se debería convocar unha 

Xunta de Portavoces e falar o tema para buscar unha alternativa e formular unha 

posición conxunta. 

 

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

1.- O Sr. Fernández di que ten unha serie de cuestións xa plantexadas sobre os Tilos, e 

así sinala que as beiravías nos chalets e as partes levantadas seguen igual, a rúa 

Castiñeiro se segue inundando, o mobiliario de adultos no parque seguen sen 

arranxarse o sen quitarse, etc. 

 

Sendo as vinte e dúas horas e trinta e seis minutos abandona o Salón de Plenos a 

concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez González. 

 



 

Página - 90 - de 96 
 

Pregunta o Sr. Fernández como está o tema e se se fai algún seguimento, engadindo 

que xa saben que algunhas cousas se levaron adiante, como o tema de colectores, e o 

tema da baixada aquela polas escaleiras. 

 
O Sr. alcalde dille que se podería dar unha contestación pormenorizada das cuestións 

concretas, sinalando que as beiravías será unha cuestión de dispoñibilidade da 

cuadrilla de obras e de planificación do traballo, tratándose da rúa Castiñeiro o 

problema é menor do que era, recoñecido incluso polo PP, coa actuación que se fixo, 

atendéndose temas de reposición dos colectores, etc. 

 

O Sr. Francos di que no servizo están desbordados, aínda que se está traballando no 

tema. 

 

O Sr. alcalde sinala que, tratándose de Sogama, hai un dato importante porque con 

este suba se comeza a equiparar a recollida e o tratamento, e se agora se está 

pagando cincuenta mil euros de recollida e trinta e algo mil de tratamento, e este iría a 

43.000 € mensuais. 

 
Sinala o Sr. Fernández que iso vai a ser terrible, porque sumado a todo o que vai a 

subir a partir de xaneiro, vai a ser tremendo, sen esquecer o tema de catastro, o 0,6 

que subiu Rajoy e que agora se vai a ver o que supoñía porque supón un incremento 

importante. 

 

O Sr. alcalde explica que se acaba de prorrogar.  

 

3.- Interésase o Sr. Fernández polo espello que se falara de poñer en Cobas, 

salientando que se trata dunha demanda veciñal. 

 

4.- Di o Sr. Fernández que o Pleno pasado, cando se foron os valentes, plantexaron o 

problema que hai onde a ferretería e a clínica veterinaria, pola fochanca que hai, 

véndose estes día o problema que se xenera alí. Explica que supón que é unha 
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cuestión da Xunta, pero habería que mirar de facer algo dende o concello para solicitar 

que se arranxe. 

 

O Sr. alcalde di que se recolle o rogo. 

 

5.- Pregunta o Sr. Fernández se o equipo de goberno coñece o estado das 

marquesinas do concello. Di que hai moitas que están en malas condicións, e aínda 

que é consciente de que se están así é porque alguén as rompe e arranxalas suporá 

moitos cartos, haberá que mirar de arranxalas. 

 

O Sr. Francos di que se está traballando no tema paulatinamente, engadindo que a 

principios de anos gastáronse 6.000 € para poñer todos os cristais da AC 841, e que ao 

rematar o ano calcula que se levará gastado en torno a 10.000 €. Explica que as 

reparacións son carísimas, e que así por exemplo a que está no Cierto ascendeu a 600 

€, por cambio de cristal e reparación de goteiras. Remata o Sr. Francos a súa 

intervención reiterando que se trata de reparacións caras e que se vai facendo o que se 

pode. 

 

6.- Refírese o Sr. Fernández ao tema da iluminación, vinculada á seguridade viaria. 

Sinala que, aínda que sexa un tema custoso, se non se arranxa calquera día vai a 

ocorrer unha catástrofe, porque se ve á xente cando xa se ten enriba. 

 

O Sr. alcalde di que xa fai meses se mandou á Deputación un tema de cambio de 

luminarias e a maiores se fixeron campañas de seguridade viaria, con reparto de 

chalecos. Aclara que se manexa o tema do cambio de luminarias e do aforro 

enerxética, pero tamén a cuestión tarifaria, porque é terrible, porque o tema de Sogama 

tamén ten a súa orixe na cuestión enerxética. 

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

1.- A Sra. Leborán di que afondando no tema das marquesina é unha pena que se 

rompa o que fai falla e propón que cando se teña algunha reunión cos veciños se poida 
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comentar o tema, porque os pais terán que educar aos fillos dalgunha forma, e incluso 

facer campañas nos colexios. 

 

2.- Di a Sra. Leborán que a beiravía que está onde Novagalicia, hai un tramo de 

baldosa que está desfeito e sería importante miralo. 

 

3.- Sinala a Sra. Leborán que no lavadoiro de Féros hai un castiñeiro que coas ramas 

está desfacendo un tellado, tendo xa algunhas tellas levantadas. Sinala  que o 

lavadoiro aquel está feito un desastre, porque hai árbores caídos no río, e realmente 

hai moita xente que vai a coller auga daquela fonte, polo que sería convinte botarlle un 

vistazo. 

 

O Sr. Francos sinala que o problema das árbores que están tiradas e que Augas de 

Galicia fai deixadez das súas funcións, e aí por moito que se limpe aredor da fonte, se 

caen catro gotas, se inunda todo, de feito se puxo unha barandilla.  

 

Sinala a Sra. Leborán que a barandilla a tiraron. 

 

4.- A Sra. Leborán Pallas interésase polo pavillón do colexio de A Ramallosa, e de 

Calo.  

 

O Sr. Francos di que tratándose de Calo si que hai unha goteira, que obriga a subir ao 

tellado, pero que é de uralita, está moi vello e hai risco evidente para os traballadores, 

polo que haberá que esperar. 

 

O Sr. alcalde pregúntalle á Sra. Leborán se se está referenido ao ximnasio que se 

inundou. 

 

A Sra. Leborán di que onde fan ximnasia os nenos. 

 

A Sra. Garea di que entrou auga os días que choveu no ximnasio e se comunicou ao 

equipo directivo para que o comunicara á xefatura territorial. 
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5.- A Sra. Leborán di que non quere que a acusen de racista, porque non o é, pero que 

parece ser que no ropeiro van os xitanos e arramplan con todo. 

 

O Sr. Iglesias di que hai unhas normas que están alí postas. 

 

A Sra. Leborán di que a cuestión é que se respeten. 

 

O Sr. Iglesias di que eso non é cuestión de pallos e xitanos senón de que hai xente 

máis dada a respetar e hai xente que hai que meterlle máis presión para que as 

respete as normas, engadindo que si que houbo algún problema, independentemente 

de que non é unha cuestión relacionada coa súa minoría étnica.  

 

A Sra. Leborán di que se se están tomando medidas lle parece ben, debéndose ter en 

conta que agora hai moita xente que o necesita. 

 

6.- O concelleiro do PP, Sr. Patiñoa, pregunta como está o tema da casa de Pontevea, 

a que está declarada en ruinas. 

 

O Sr. Sisto di que os propietarios pasaron coa idea de, antes de proceder á demolición, 

ian a plantexar un proxecto de rehabilitación. 

 

O Sr. Patiño di que xa pasou moito tempo. 

 

O Sr. Sisto di que existiu un proceso administrativo complexo, e distintas reunións dos 

propietarios cos servizos técnicos, etc.  

 

7.- O portavoz do PP, Sr. Guerra,  di que na aldea de Lamas hai unha marquesina á 

que lle roubaron os cristais laterais, e haberá que mirar de arranxalo, tendo en conta 

que eran cristais opacos e estaría ben que se puxeran transparentes para que os 

nenos puideran controlar o autobus. 

 

8.- Pregunta o Sr. Guerra se viñeron os cartos de medio rural. 
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O Sr. Francos resposta que non viñeron nin ten ningún tipo de noticias, polo que se 

está plantexando facer unha moción par ao vindeiro Pleno. 

 

9.- O Sr. Vázquez Pallas di que lle gustou moito a explicación que acaba de dar agora 

o Sr. Sisto, engadindo que vai a explicar porque. Sinala que, en relación co petición 

que fixo a Sra. Lemus, en novembro de 2012 o PP xa fixo unha instancia solicitando 

unha barandilla en Cacheiras. En febreiro de 2012, se plantexou no Pleno, e segundo a 

acta se recolle que “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”.  

 

Di o Sr. Váquez Pallas que máis ou menos a mesma xustificación que ven a dar agora 

o Sr. Sisto en relación coa casa de Pontevea. Sinala que a Sra. Lemus, despois de 

dous anos, plantexa isto nos medios de comunicación e que por fin se manda un 

Decreto ou un oficio ao propietario, polo que conclúe que de aquí en adiante non vai a 

facer instancias senón que vai a plantexar os temas na prensa porque lle da a 

impresión de que da mellores resultados. 

 

O Sr. alcalde explica que a situación non foi tan sinxela e que o Sr. vázquez Pallas 

debe coñecela porque era unha promoción do que fora alcalde do concello, pero a 

maiores esa persoa xuraba e perxuraba que esa obra era de Mahía, que está na 

situación na que está. Explica o Sr. alcalde que ao final se constata  que non se pode 

demostrar con documento público que era de Mahía, e por iso a reclamación ten que 

facerse a outra persoa. 

 

O Sr. Vázquez Pallas salienta que se está falando do ano 2011, e a Sra. Lemus o 

publica nun medio de comunicación e se busca unha solución. O Sr. Vázquez Pallas di 

que xa se sabía no seu momento quen era o propietario, engadindo que o di con 

coñecemento de causa. 
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O Sr. alcalde di que vai a ser bo e que  non lle vai a animar para que este tipo de 

cuestións, que afectan ao que foi o seu compañeiro, as denuncie nos medios de 

comunicación. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que non entendeu ben o dito polo Sr. alcalde, engadindo que 

escoitará a grabación. 

10.- Sinala o Sr. Vázquez Pallas que fai tempo se lle preguntou a Xurxo pola fonte de 

Guldrís e que pasou o outro día por alí e se está arranxando. Pregunta o Sr. Vaquez 

Pallas se ao final pagou o seguro, e se foi o camión da obra de enfrente quen a 

rompeu.  

 

O Sr. Francos di que como non se atopaban os datos do camión e ninguén soubo dicir 

quen fora o culpable, e non se pode acusar a ninguén sen probas, e como xa daquela 

se quedara cos veciños que se arranxaría no verán, o está facendo agora o concello. 

 

11.- O Sr. Vázquez Pallas pregúntalle ao Sr. alcalde sabe algo do estudio da 

Consellería sobre o tema das pluviais que van por Verxeles. Lembra que nesa reunión 

sabe que o Conselleiro e o Director de Augas de Galicia dixeran que xa estaban 

facendo o estudo. Pregunta o Sr. Vázquez Pallas se hai algún resultado. 

 

O Sr. alcalde di que non. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que non se preocupe que non vai a tardar, porque dende o PP 

van a insistir. 

 

O Sr. alcalde di que eles os animan, engadindo que na visita á potabilizadora se lle 

preguntou aparte sobre o tema, e dixeron que estaban con iso, sen esquecer que se 

comprometeran a telo despois do verán, en setembro, e non chegou. 

 

12.- O Sr. Vázquez Pallas di que quere felicitar ao Sr. alcalde. Explica que o outro día 

quedou alucinado cando viu que o Sr. alcalde agora tamén escribe na prensa de 

opinión. Di que pensou que o alcalde de Teo resulta que vai á televisión, escribe nos 
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medios de comunicación e onte ou antonte leéu un artigo, do que non lle vai a dicir o 

autor, e que lle preocupou porque di que “Noriega, que na biblia galega equivale a 

Josué, non ten mañas de líder nin sabe  onde queda Jericó”, engadindo o Sr. Vázquez 

Pallas que a el lle da igual que o Sr. alcalde non saiba onde está Jericó, xa que o caso 

e que saiba onde está Teo e que cumpra con Teo. 

 

O Sr. alcalde di que recolle o rogo. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as vinte e tres 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  10/2013 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 28 NOVEMBRO DE 2013 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e oito de novembro de dous mil trece, 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. 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 

 
Non asiste, previa excusa: 
D.ª María do Carme Hermida Gulías 
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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 DE 26.09.13 E 28.10.13. 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  845/13 Á  958/13). 

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACION DO EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 20/2013. 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CESIÓN TEMPORAL DE PARCELA 
Ó CLUB MOTOCICLISTA DE TEO. 

5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO SOBRE A SUSPENSIÓN  
UNILATERAL POR PARTE DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
INFRAESTRUTURAS E TERRITORIO DA XUNTA DE GALICIA DUNHA PARTE DO 
PROGRAMA DE MELLORAS NO TRANSPORTE METROPOLITANO PREVISTA NO 
CONVENIO DE DATA 3 DE DECEMBRO DE 2010. 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG DIANTE DO 25 DE NOVEMBRO DE 2013, DÍA DA 
NON VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES, E CONTRA OS RECORTES NA 
PROTECCIÓN DAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO. 

7.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE O DÍA INTERNACIONAL PARA A 
ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO. 

8.- DITAME DA MOCION DO GRUPO MIXTO (PSdeG-PSOE) SOBRE A CALIDADE 
DA AUGA DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL EN TEO. 

9.- DITAME DA MOCIÓN BNG CONTRA A IMPUNIDADE DA MAREA NEGRA DO 
“PRESTIGE” E A PROL DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS MARÍTIMAS Á 
XUNTA DE GALICIA. 
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10.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG PARA DEMANDAR A APLICACIÓN DE NOVOS 
CRITERIOS NO FINANCIAMENTO DOS CONCELLOS GALEGOS. 

11.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG PARA INCREMENTAR O FONDO DE 
COOPERACIÓN LOCAL.  

12.- DITAME DA MOCION DO GRUPO MIXTO (PSdeG-PSOE) PARA INSTAR Á 
XUNTA DE GALICIA A DESISTIR DA PRETENSIÓN DA SUBA DO CANON POLO 
TRATAMENTO DO LIXO NA PLANTA DA SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO 
AMBIENTE (SOGAMA). 

13.- DITAME DA MOCIÓN BNG CONTRA A SUBA DO CANON DE SOGAMA 

14.- MOCIÓNS. 

15.- 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. 

 

A continuación, co permiso da presidencia, intervén o concelleiro do grupo mixto, Sr. 

Parajó, quen sinala que lle gustaría facer un rogo no senso de que non quere que sexa 

retransmitido o Pleno cando fale el. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que o seu grupo opina igual. 

 

O Sr. alcalde explica que figura no Regulamento de participación veciñal, que o Pleno é 

publico e que incluír o Pleno na web é unha cuestión de transparencia, existindo 

demandas diversas nese senso. Explica o Sr. alcalde que distintos partidos gravaron os 

Plenos en multitude de ocasións e que incluso cando o Sr. Parajó estaba no equipo de 

goberno se asinou un contrato con Teleteo para gravar as sesións plenarias. Salienta 

que decidiron retransmitir os Plenos a través da web, porque a lei lles ampara, aínda 

que a reclamación do Sr. Parajó e do Sr. Guerra constarán en acta, sen prexuízo de ter 
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en conta que se trata dunha decisión adoptada en aras da transparencia, que non ten 

ningún custo e que está na liña das novas tecnoloxías. 

 

O Sr. Parajó di que cando se gravaba non era en directo, senón que se emitían despois 

duns días, polo que o que se fai agora é diferente porque é en directo. Reitera que 

baixo ningún concepto quere que se retransmita cando el interveña, aínda que o Pleno 

sexa público. O Sr. Parajó di que quere que conste en acta que que se opón a que a 

súa voz sexa retransmitida en directo para fora.  

 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Parajó que pode adoptar as medidas que estime oportunas, 

engadindo que existen consultas, un regulamento de participación e unha moción en 

aras da transparencia. Reitera o Sr. alcalde que a sesión é pública e que non pode 

garantir a petición do Sr. Parajó, xa que non se pode silenciar o sistema cando fale este 

concelleiro, porque as novas tecnoloxías non están tan avanzadas para iso. 

 

O Sr. Parajó di que non pode ser que cando interesa, se grave, e cando non, se  rompa 

ata o micrófono, e non apareza nada. 

 

O Sr. alcalde explica que se trata dunha decisión que se vai a aplicar a partir de hoxe a 

todos os Plenos, engadindo que non pensou que existiría problema algún e que lle dixo 

ao Sr. Sisto que falara cos concelleiros. 

 

O Sr. Parajó sinala que xa lle dixo ao Sr. Sisto que non quería. 

 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Parajó que o que lle queda é facer unha reclamación e que se 

compromete a estudalo. 

 

O Sr. Parajó, dirixíndose ao Sr. alcalde, dille que non está para perder o tempo en 

presentar reclamacións, que llo está dicindo e que se quere facer que o faga e se non 

que non o faga, pero que cando exista un problema delicado non rompa o micrófono. 

 

O Sr. alcalde resposta que se pode chamar aos de mantemento, pero que iso de 

romper o micrófono non se fixo nunca, porén se non funciona nun momento dado, pois 
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non funciona. O Sr. alcalde di que, aínda que el considera que non é así, se 

compromete a ver se se está vulnerando algo. 

 

Procédese a continuación a tratar os asuntos incluídos na orde do día que figura na 

convocatoria, que son os seguintes: 

 
1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 26.09.13 E 28.10.13. 

Acta da sesión ordinaria do día 26 de setembro de 2013. 

O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada o 26 de setembro de 2013. 

 

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, quen sinala que na paxina 18 hai un erro 

porque el referiuse ao concello de “A Merca” e na acta se recolle “Mera”. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade dos presentes, a acta do 26/09/2013, coa corrección advertida. 

 

Acta da sesión ordinaria do día 28 de outubro de 2013. 

O Sr. alcalde pregúntalle aos Sres/as. concelleiros/as se desexan formular algunha 

observación á acta da sesión ordinaria celebrada con data de 28 de outubro de 2013. 

 

Intervén o concelleiro do BNG, Sr. Fernández, quen sinala que na paxina 62, no párrafo 

segundo, hai algunha frase que pode dar lugar a malos entendidos, engadindo que ao 

final da súa intervención, el dixo, e así se recolle na acta, que “Remata o Sr. Fernández 

a súa intervención sinalando que el tamén quere ir todos os días en coche oficial novo”. 

Aclara o Sr. Fernández que esa afirmación a fixo en tono irónico, engadindo que lle 

gostaría que así se recalcara. 

 

Non habendo máis observacións ao respecto e sometida a votación apróbase, por 

unanimidade dos presentes, a acta do 28/10/2013, coa observación advertida, 

quedando a frase citada redactada conforme se recolle a continuación: 
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“Remata o Sr. Fernández a súa intervención sinalando, en tono irónico, que el tamén 

quere ir todos os días en coche oficial novo”. 

 

2.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  845/13 Á  958/13). 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 24 de outubro ata o 22 de 

novembro de 2013, que comprenden os números 845 ao 958, 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 dáse por enterado. 

 

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACION DO EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 20/2013. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 7 de novembro de 2013, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e 

asuntos económicos de 25/11/2013. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

 
Téndose tramitado o expediente de modificación de créditos nº20/2013 pola vía da 

transferencia  de créditos nº12/2013 para dotar do crédito necesario á partida 

330/637.00(de nova creación) dentro da bolsa de vinculación xurídica 33/6 do 

Orzamento de 2012 prorrogado a 2013, para facer fronte ás obrigas derivadas do 

cumprimento da Sentenza de data 20/05/2013 do Xulgado Contencioso Administrativo 

nº1 de Santiago de Compostela, que condea ao Concello de Teo ao pagamento da 

derradeira certificación de obra do proxecto “Centro sociocultural transportable e 

acondicionamento de zonas verdes e deportivas do concello de Teo”, executado pola 

empresa “Jesús Martínez Álvarez Construcciones SL”, e precisandose crédito para 

realizar dita  transferencia por importe de  40.197,22€. 

 

Visto o informe de intervención emitido ao respecto en data 06/11/2013. 
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Considerando o disposto nos artigos 179 e 180 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, 

TRLRFL e nos artigos 40 a 42 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

PROPOÑO ao Pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Especial de Contas, 

Facenda e Asuntos Económicos, a adopción dos seguintes ACORDOS: 

 

Primeiro.-Aprobar o expediente de modificación de créditos nº20/2013 pola vía da 

transferencia de créditos nº 12/2013, entre distintas áreas de gasto,  có seguinte 

desglose: 

AREA DE GASTO 1 

PARTIDAS A 

DISMINUÍR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2013 161/621.05 Saneamento investimento 

infraestructuras. 

40.197,22€ 

 

AREA DE GASTO 3 

PARTIDA A 

INCREMENTAR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2013 330/637.00 Cultura, investimento proxectos(nova 

partida) 

40.197,22€ 

 

Segundo.- Publicar o acordo de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, 

abrindose un prazo de 15 días hábiles durante os cales os interesados poderán 

formular alegacións ou suxerencias. 

 

Se transcorrido dito prazo non se tiveran presentado reclamacións ou observacións, o 

expediente quedará definitivamente aprobado, debendo publicarse a aprobación 

definitiva có resumo por capítulos do estado de gastos no BOP”. 

 

O Sr. alcalde explica que corresponde a unha certificación da obra da casa común dos 

Tilos, do Plan Zapatero, engadindo que o concello nestes últimos anos non tramitou 

modificados de obra, e menos nese Plan, xa que era inviable porque o financiamento 

era o cen por cen estatal, algo que se advertiu aos contratistas, nunha xuntanza, dende 
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secretaría e dende alcaldía, porén o director desa obra recoñeceu unha certificación de 

40.000 € a maiores do prezo orixinal. Explica que se fixo unha reclamación pola 

empresa e se volveu a reinvindicar a posición que se mantiña, sabedores de que 

dificilmente se podería evitar o pago habida conta da certificación da dirección de obra, 

a empresa reclamou xudicialmente e a xustiza lle dou a razón. Explica o Sr. alcalde que 

aínda que existe un acordo de pagar no primeiro trimestre de 2014, dende intervención 

se entende que este ano hai que facer un recoñecemento desa obriga, que  é o que se 

propón hoxe, diminuíndo un importe que estaba vinculado á obra do POS, de 

saneamento, que tivo moita baixa.  

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

que o Sr. alcalde trata este punto da orde do día como se fose una balsa de aceite que 

vai polo río, e non pasou nada, e hai que facer un suplemento de crédito e non pasou 

nada. Di o Sr. Parajó que o que pasou foi que cando se tivo a xuntanza do POS, todos 

os grupos quedaron en que a rebaixa se metería noutra obra complementaria e agora 

vai para o suplemento de crédito. 

 

O Sr. alcalde explica que a baixa foi superior a 100.000 € e xa cubre a totalidade da 

obra, e así o que se dedica é o sobrante. 

 

O Sr. Parajó di que o sobrante desa obra íase decidir onde se metía, porque sempre 

quedan obras pendentes. Explica que cando veu o Plan E para esta obra que se fixo 

nos Tilos, na que existiu un aumento de 40.000 €, nomeáronse uns directores de obra, 

D. Jacobo Fernández Malde, D. Santiago Rey Conde e D. Ismael Ameneiro Rodríguez, 

que forman unha empresa de Santiago que se sabe, máis ou menos, a quen está 

vinculada, e que se chama Iterare Arquitectura. Sinala que estes señores aceptaron un 

aumento de 40.000 € que agora hai que pagar, porque a obra se fixo e pregunta a quen 

lle pediron autorización, respostando que a ninguén. Di o Sr. Parajó como é que se 

pretenden meter 40.000 € sen falar con ninguén e pregunta se é para financiar algo. 

Explica que o artigo 145.3 da Lei de procedemento administrativo, di que hai que esixir 

responsabilidade patrimonial por acción ou omisión, sendo preceptivo antes do 

expediente que se está a tratar, engadindo que neste caso non se fixo. Di que polo 

tanto o que ia a sobrar para outras obras, hai que darllo aos señores que fixeron unhas 
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obras sen consultar co equipo de goberno. Pregunta o Sr. Parajó porque non pagan 

eles ese aumento de 40.000 €, xa que foron eles os que o autorizaron e pregunta se o 

Sr. alcalde meteu a estes señores no Xulgado e se fixo unha reclamación, como no 

tema do Transporte á Xunta de Galicia. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que o Sr. Parajó ten razón, 

engadindo que ela quere saber qué pasou con eses directores de obras, xa que o 

mesmo pasou coa rúa castiñeiro. Di que quere saber se este é un concello onde os 

directores de obra fan o que lle da a gana, e todo fantástico, e se hai que pagar 

40.000€, se pagan, e se foran 100.000 €, serían 100.000 €. Pregunta a Sra. Lemus 

cales son as medidas que se adoptaron ou se van a adoptar contra estes señores. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que non vai a entrar no fondo do 

asunto e anuncia a abstención do seu grupo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que vai a esperar á segunda quenda. 

 

O Sr. alcalde di que hai algunhas cuestións do dito polo Sr. Parajó e pola Sra. Lemus 

que comparte, porén tratándose do Plan E non existía persoal propio, e seguíronse as 

indicacións deste para nomear a técnicos externos. Salienta que as obras sí que se 

fixeron e a razón porque o concello se pechou en banda foi porque non se aceptaban 

as modificacións. Explica o Sr. alcalde que hai casos onde os directores de obras 

responsables evitaron esa situación, existindo incluso situacións de conflito, que 

poderían dar lugar a chantaxes. Cando chegou a certificación tomouse a decisión de 

non pagar, estándose aínda barallando a posibilidade de poder repercutilo, porén para 

iso o primeiro que hai que facer é recoñecelo. Explica o Sr. alcalde que aínda que se 

está estudando, as posibilidades que existen de repercutir nos directores de obra son 

poucas. Sinala que na obra de saneamento existiu unha baixa grande, coa que xa se 

completa a obra do plan complementario ao 100 %, non existindo aportación municipal, 

polo que o que se aplica á obra dos Tilos é o sobrante, que non se pode aplicar a 

outras obras, polo que a modo de conclusión para o ano haberá que meter máis obras 

complementarias, porque os cartos sobrantes non se poden utilizar noutras obras. 

Remata o Sr. alcalde a súa intervención salientando que o Plan E era de moitos millóns 
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de euros e que está foi a única incidencia de toda a execución, non estando contentos 

coa resolución final. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

pregunta cando cobrou Iterare arquitectura,cobrou do concello ou ia incluído no do Plan 

E. 

 

O Sr. alcalde di que non o sabe pero que cree que se mete no montante da obra, non 

facéndose cargo o concello das direccións de obra. 

 

O Sr. Parajó refírese ao artigo 145.3 da Lei de procedemento administrativo e reitera 

que resulta preceptivo facelo, e pregunta porque non se fixo. 

 

O Sr. alcalde pregunta o que, e sinala que dende o concello non se recoñeceu a 

débeda. 

 

O Sr. Parajó refírese a esixencia de responsabilidades por acción ou omisión e 

pregunta porque non se fai agora. 

 

O Sr. alcalde di que hai unha sentenza e hai que recoñecer a débeda. 

 

Pregunta o Sr. Parajó se se lle pode facer unha consulta á secretaria. 

 

O Sr. Parajó pregunta se é obrigatorio que, o que dispón o artigo 145.3 Lei de 

procedemento administrativo, se faga antes da modificación de crédito que se propón 

agora no Pleno. 

 

Co permiso da presidencia, interveño eu, secretaria, para sinalar que entendo que non, 

que a previsión a que se refire o Sr. Parajó é unha posibilidade que existe, pero que é 

totalmente allea  ao que se propón hoxe en Pleno, sen que obrigatoriamente teña que 

facerse antes do trámite que se propón agora.  
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O Sr. Parajó di que cando foi o Pleno do Plan E o Sr. alcalde dixo que non era 

obrigatorio levalo a Pleno, e o levou á Xunta de Goberno, e alí o coceron, o asaron e o 

comeron e agora veñen estes problemas.  

 

O Sr. Parajó pregúntalle ao Sr. alcalde que pasaría se a oposición vota en contra. 

 

O Sr. alcalde respóstalle ao Sr. Parajó que vote o que considere. 

 

O Sr. Parajó pregunta quen paga. 

 

O Sr. alcalde di que ata o de agora Teo ten fama de concello pagador, e se vai a seguir 

nesa liña, polo que o abono vaise facer, buscándose unha fórmula nos novos 

orzamentos, polo que se vai a pagar e se non sae xa se buscará outra fórmula. 

 

O Sr. Parajó dille ao Sr. alcalde que ten que recoñecer que foi unha metedura de pata, 

engadindo que non se mirou para a obra ata que estivo feita o final, porque senón non 

entende como non se deron de conta antes. Remata o Sr. Parajó a súa intervención 

sinalando que cree que hai que tirar para diante e anuncia o seu voto a favor. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que ela se vai a abster, porque 

entende que si que hai que pagar, porén as palabra do Sr. alcalde de “intentar, 

explorar, repercutir”, non lle chegan, porque a certificación é do ano 2011 e xa houbo 

tempo para estudar o tema. Remata a Sra. Lemus a súa intervención sinalando que 

cree que hai que pagar porén xa se tiña que ter estudado a forma de repercutir nos 

directores de obra. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, renuncia á súa quenda de intervención. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, e sinala que hai pouco que dicir, 

engadindo que lle sorprende que dende o concello non se mire o que se está facendo. 

Explica que o seu grupo vai a votar a favor coa condición de que o Sr. alcalde se 

comprometa a intentar repercutir eses gastos nos directores de obra, absténdose 

noutro caso. 



 

 - 12 -

O Sr. alcalde explica que visitaron a obra, porén a quen lle corresponde facer un 

seguimento da execución do gasto é á dirección de obra. Di que, tratándose da 

intervención de Uxía e a referencia “ás súas palabras”, o que ocorre é que non quere 

vender a moto, reitera que a primeira apostura foi non recoñecer a débeda porén agora 

hai unha sentenza. Salienta que as obras existen e que é vontade do equipo de 

goberno explorar a vía de repercutir, tendo razón a Sra. Lemus cando di que el non é 

contundente, porén o que ocorre é que el non pode dar garantías, polo que nese caso 

prefire que o Sr. Vázquez Pallas se absteña. 

 

O Sr. Vázquez Pallas lle pregunta ao Sr. alcalde se se compromete a mirar o tema. 

 

O Sr. alcalde resposta que si, e que se emitira un informe xurídico. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
trece votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP e 1 grupo mixto / IN-
TEO) e tres abstencións (2 BNG e 1 grupo mixto- PSdeGPSOE), acorda: 
 
Primeiro.-Aprobar o expediente de modificación de créditos nº20/2013 pola vía da 
transferencia de créditos nº 12/2013, entre distintas áreas de gasto,  có seguinte 
desglose: 
AREA DE GASTO 1 

PARTIDAS A 
DISMINUÍR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2013 161/621.05 Saneamento investimento 
infraestructuras. 

40.197,22€ 

 
AREA DE GASTO 3 

PARTIDA A 
INCREMENTAR 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

2013 330/637.00 Cultura, investimento 
proxectos(nova partida) 

40.197,22€ 
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Segundo.- Publicar o acordo de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, 
abrindose un prazo de 15 días hábiles durante os cales os interesados poderán 
formular alegacións ou suxerencias. 
 
Se transcorrido dito prazo non se tiveran presentado reclamacións ou 
observacións, o expediente quedará definitivamente aprobado, debendo 
publicarse a aprobación definitiva có resumo por capítulos do estado de gastos 
no BOP. 
 

 
4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CESIÓN TEMPORAL DE PARCELA 
Ó CLUB MOTOCICLISTA DE TEO. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 19 de novembro de 2013, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de educación e 

deporte de 25/11/2013. 

 
“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Visto o expediente iniciado mediante Providencia desta alcaldía de data 08/11/2013, 

para a cesión do uso da parcela nº 1708 da zona de concentración parcelaria de 

Cacheiras-Recesende, ao Club Motociclista de Teo, en base aos seguintes  

 

ANTECEDENTES 

I) Con data 29/08/2013, rex. entrada nº 7408, presentouse escrito do Club 

Motociclista de Teo, mediante o que solicitaba ao Concello unha parcela 

onde poder realizar os adestramentos. 

 

II) Con data 08/11/2013 dítase providencia da alcaldía solicitando informe dos 

servizos técnicos sobre as características da parcela nº 1708 da zona de 

concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, ben de propios do 

concello de Teo e informe de secretaría sobre a lexislación aplicable. 
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III) Con data 12/11/2013 emítese informe polo arquitecto municipal sobre a 

situación, clasificación e usos da referida parcela.  

 

IV) Con data 13/11/2013 incorpóranse ao expediente os informes de secretaría e 

intervención aos que se refire o artigo 110 do Regulamento de Bens das 

entidades locais.  

Considerando que o Club Motociclista de Teo, é unha entidade sen ánimo de lucro, 

inscrita no rexistro de asociacións do concello de Teo e da Xunta de Galicia, que ten 

como obxecto a actividade física e deportiva, promovendo a práctica do deporte no 

municipio, e polo tanto de interese público.  

Considerando que o Concello de Teo é titular da finca de monte situada en A Lagoa, 

parroquia de Luou, parcela nº 1708 do polígono 515 da zona de concentración 

parcelaria de Cacheiras-Recesende, de 2.636 m2 de superficie, cualificada como ben 

patrimonial, finca que non se atopa comprendido en ningún plan de ordenación, e que 

non está previsto que sexa utilizada polo Concello nos próximos anos.  

Á vista do exposto, sendo competencia do Pleno da corporación a adopción deste 

acordo, por maioría absoluta do número legal dos seus membros, en cumprimento do 

establecido nos artigos 109 e seguintes do Regulamento de Bens das entidades locais, 

proponse a adopción do seguinte  

ACORDO 

Primeiro.- Iniciar o expediente para ceder gratuitamente o uso temporal da finca de 

monte situada en A Lagoa, parroquia de Luou, parcela nº 1708 do polígono 515 da 

zona de concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, de 2.636 m2 de superficie, 

ao Club Motociclista de Teo, por prazo de 15 anos, para realizar os adestramentos.  

 

Segundo.- Someter o expediente a información pública por prazo de vinte días 

mediante anuncio no Boletín Oficial da provincia e no taboleiro de anuncios do 

Concello, para que os interesados poidan examinar o expediente e alegar o que 

estimen oportuno”. 
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O Sr. alcalde explica que a proposta foi ditaminada pola Comisión cunha serie de 

modificacións en relación a que a cesión fora por un prazo de 10 anos e a inclusión 

dunha cláusula de que, para o caso de que o club fixera un abandono da actividade, o 

uso da parcela revertira no concello. O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro de 

transportes, turismo, emprego e deportes, D. Angel Manuel Rey Martínez. 

 

O Sr. Rey  explica que o club ten un arraigo importante en Teo, cunha actividade 

notable, organizando probas de gran calidade. Explica que a práctica do trial é unha 

práctica agresiva co medio ambiente, e tal actividade a viñan desenvolvendo nas 

inmediacións do monte Piquiño, polo que a petición da parcela permitirá corrixir esta 

situación e desenvolver a actividade nun sitio específico. Remata o Sr. Rey sinalando 

que se trata dunha parcela de monte, sen valor algún, sita ao carón do punto limpo 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

sinala que vai a apoiar a cesión da parcela, e pregunta se calquera veciño de Teo que 

queira participar o pode facer, xa que non serán todos de fora. 

 

O Sr. alcalde explica que son veciños de Teo. 

 

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

e o portavoz do PP, Sr. Guerra, e anuncian o apoio dos seus respectivos grupos á 

proposta. 

 

O Sr. alcalde pregúntalle aos/ás concelleiros/as se lles entregaron o contido das 

modificacións que foron solicitadas o outro día na Comisión Informativa. 

 

Recóllense a continuación as citadas modificacións. 

Modificar o primeiro punto do ACORDO de xeito que quede redactado do seguinte 
xeito: 

Primeiro.- Iniciar o expediente para ceder gratuitamente o uso temporal da finca de 
monte situada na Lagoa, parroquia de Luou, parcela nº 1708 do polígono 515 da zona 
de concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, de 2.636 m2 de superficie, ao 
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Club Motociclista de Teo, polo prazo de 10 anos, para realizar os adestramentos. 
Segundo establece o Regulamento de Bens das Entidades Locais, os bens cedidos 
reverterán ao patrimonio municipal, con todas as súas pertenzas e accesións, unha vez 
que remate o prazo de cesión ou no caso de incumprimento do destino para o que se 
cede o uso”. 
 

Todos os grupos municipais amosan a súa conformidade coas modificacións 

propostas.  

 

O Sr. alcalde aclara que se vai a someter a votación a proposta orixinal, coas 

modificacións sinaladas. 

 
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 2 
grupo mixto), acorda: 

Primeiro.- Iniciar o expediente para ceder gratuitamente o uso temporal da finca 
de monte situada na Lagoa, parroquia de Luou, parcela nº 1708 do polígono 515 
da zona de concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, de 2.636 m2 de 
superficie, ao Club Motociclista de Teo, polo prazo de 10 anos, para realizar os 
adestramentos. Segundo establece o Regulamento de Bens das Entidades 
Locais, os bens cedidos reverterán ao patrimonio municipal, con todas as súas 
pertenzas e accesións, unha vez que remate o prazo de cesión ou no caso de 
incumprimento do destino para o que se cede o uso. 
 

Segundo.- Someter o expediente a información pública por prazo de vinte días 
mediante anuncio no Boletín Oficial da provincia e no taboleiro de anuncios do 
Concello, para que os interesados poidan examinar o expediente e alegar o que 
estimen oportuno. 
 
Sendo as vinte horas e trinta e oito minutos abandona o Salón de Plenos a interventora 

municipal, D.ª Mónica I. Lado Varela. 

 



 

 - 17 -

5.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO DE GOBERNO SOBRE A SUSPENSIÓN  
UNILATERAL POR PARTE DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
INFRAESTRUTURAS E TERRITORIO DA XUNTA DE GALICIA DUNHA PARTE DO 
PROGRAMA DE MELLORAS NO TRANSPORTE METROPOLITANO PREVISTA NO 
CONVENIO DE DATA 3 DE DECEMBRO DE 2010. 

Entrados neste punto da orde do día, o Sr. alcalde explica que hai unha petición para 

intervir no Pleno, formulada mediante escrito de 21 de novembro de 2013 (rex. entrada 

nº 10.505), por parte de Conchi García Vázquez, representante da plataforma veciñal 

para a mellora do servizo de transporte público de Teo, en virtude do disposto no 

Regulamento de participación veciñal. O Sr. alcalde sinala que no escrito citado se 

sinala que a razón da intervención é a de “expoñer as razóns e o sentir da cidadanía, 

respecto do servizo público de transporte do concello, asunto que se debaterá neste 

Pleno”. 

 

O Sr. alcalde invita á Sra. García a que se sente no lugar reservado aos concelleiros/as 

para que así poida utilizar o micrófono. 

 

A Sra. García agradece á Corporación municipal que lle deixe intervir neste Pleno e 

agradece aos veciños presentes o seu apoio a este iniciativa. Sinala a Sra. García que 

non ten experiencia exercendo de voceira de ningún colectivo, engadindo que neste 

caso se trata cun colectivo bastante amplo e diverso, razón pola cal e para non 

perderse e non esquecer nada importante, vai a dar lectura a un documento no que se 

recollen as ideas que queren transmitir. 

 

Sendo as vinte horas e corenta minutos comeza a intervención da Sra. García, nos 

termos que se recollen a continuación. 

 

“Exposición de motivos da Plataforma de Veciños a favor do transporte público 

de Teo, no Pleno Municipal 

En setembro do pasado ano, un grupo de veciños do concello, iniciamos unha 

campaña de recollida de sinaturas para respaldar a solicitude que en Xaneiro deste ano 
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presentamos á Administración Autonómica, na que se pedía unha solución para o 

deficitario servizo de transporte público do concello. 

O noso concello viviu nos últimos anos un notable incremento do seu censo. Nos 

últimos dez ou doce anos moitas familias foron instalándose nas urbanizacións que se 

construíron principalmente nas parroquias de Cacheiras, Ramallosa e Calo... 

Este incremento da poboación debería levar parello un incremento e replantexamento 

dos servizos públicos, tanto pola nova densidade de poboación como polo novo perfil 

demográfico. 

Lamentablemente isto non foi así, no que atinxe ó transporte público. Actualmente, o 

servizo co que contan as parroquias do Corredor de Cacheiras, non está deseñado 

para dar cobertura as necesidades de transporte do noso concello, é un servizo 

residual pensado para o Concello de A Estrada, e principalmente para os seus 

estudantes, que no seu paso polo noso concello recolle a aqueles viaxeiros que por 

azar ou adaptación, poder facer uso dos servizos que lles prestan. 

De feito, non existen horarios de servizo especificados para o paso do bus polas nosas 

parroquias, soamente existe un horario de saída de A Estrada cara a Santiago ou de 

Santiago cara A Estrada. Por outra banda, parte dos horarios están condicionados polo 

calendario lectivo da Universidade de Santiago, eliminando determinados servizos 

cando non teñen clases, sen pensar nos traballadores ou usuarios habituais que fan 

uso destes servizos. 

Ó non ter un horario específico para o paso dos autobuses polas nosas parroquias, iso 

permite unha actitude moi laxa por parte das empresas adxudicatarias, que poden 

pasar 15 ou 20 minutos antes ou despois do horario que adoitan facer, se as 

condicións de tráfico ou o nivel de ocupación do transporte se presta. É dicir, se 

recollen pouca xente nas paradas, chegan antes, non adecúan a velocidade para 

manter o horario. Tamén se producen alteracións do servizo cando algún dos buses 

sofre unha avaría, sen que ninguén substitúa o servizo. A resposta que reciben os 

usuarios do bus é que “o bus avariouse” sen que parezan dispoñer dun “plan B” para 

este tipo de situacións. Son os usuarios os que, despois de longas esperas, teñen que 

buscar o “plan B”. 
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Actualmente, o servizo que se presta ten lagoas de máis de dúas horas sen servizo en 

días laborais e fai a última saída as 8 da tarde dirección Santiago, salvo que sexa 

venres ou día non lectivo, que acabaría as 7 da tarde. Para o percorrido Santiago a 

Estrada, a última saída é as 9,30 h, salvo que sexa venres ou día non lectivo, que 

acabaría as 8,20 h. 

Por outra banda, o servizo prestado durante a fin de semana é todavía máis precario, 

contando con catro servizos diarios en cada dirección o sábado, e só dous en todo o 

domingo. 

Pese a que existen servizos que teñen a súa saída dende Augas Mansas, cando se 

prestan, non melloran o nivel de frecuencias, xa que se solapan cos da estrada 

principal. 

A flota de vehículos que circula no Corredor, é tan antiga que incumpre todas as 

normas sobre accesibilidade no transporte público. A maioría dos autobuses 

(autocares, en realidade), conta cunha distribución de asentos por parellas deixando un 

espazo de paso entre eles tan estreito que non pode pasar nin sequera unha silliña de 

neno, moito menos unha cadeira de rodas. Claro que para descubrir ese obstáculo, 

primeiro o usuario tería que ter salvadas as escaleiras da entrada do bus. A pesar da 

disposición de asentos do bus e a falla de subxeccións específicas para viaxar de pe, o 

aforo máximo dos buses que circulan nas horas punta, se ve moi superado e obriga a 

viaxar de pé a un bo número de viaxeiros co risco inherente que supón, como xa 

amosa a foto recentemente publicada na prensa. 

Na solicitude asinada por case dous mil veciños e comerciantes do concello, poñíase 

como obxectivo a mellora e ampliación dos horarios de prestación do servizo, pedindo 

frecuencias de paso cada media hora os días laboráis dende as 7 da mañá ata as 

10,30 da noite, e cada hora os sábados, domingos e festivos, circulando dende as 8 da 

mañá ata as 10 da noite. Tamén se solicitaba unha renovación da flota para dar 

accesibilidade á, cada vez máis numerosa comunidade de persoas con discapacidades 

físicas -máis de 250 usuarios de Foltra, entre outros-, de familias con nenos pequenos 

e de persoas da terceira idade. 
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Como dicía, este escrito foi asinado por case dúas mil persoas. Por qué duas mil?. En 

realidade esas dúas mil persoas representan a outras tantas ou máis. Detrás da 

mayoría de cada un deses dous mil hai parellas, nenos, persoas maiores e outros 

familiares cos que conviven. Así que eses dous mil son, en realidade, catro, cinco ou 

seis mil veciños, dos afectados polo corredor de Cacheiras. E, qué pasa co resto?. Os 

recursos das persoas que traballaron para pedir a colaboración dos seus veciños son 

limitados. Temos fillos, traballos, responsabilidades, … chegamos ata onde puidemos, 

sentímolo moito porque sabemos que moita xente non asinou por falla de oportunidade. 

Das dúas mil persoas que se lles pedíu que asinaran o documento, as negativas foron 

catro ou cinco en total, e por motivos de desconfianza á hora de dar os seus datos 

persoais. Este dato, creo que nos permite asegurar que, practicamente o 100 % da 

poboación está pedindo de xeito explícito unha solución a este tema. 

Cando falamos do 100 % da poboación, falamos de persoas con diferentes ideoloxías, 

credos, estratos socio-económicos, niveis culturais, idades, profesións, … É dicir, 

TODOS. 

Durante a busca de apoios, dirixímonos a grupos sociais concretos dos que obtivemos 

un gran respaldo. Así, as Asociación Culturais, Deportivas e Sociais, o colectivo de 

familiares de pacientes de Foltra, os comerciantes e, mesmo o Concello, a través da 

Corporación municipal e o persoal laboral e funcionario, amosaron un respaldo 

unánime, por entender que se trataba dunha petición máis que xustificada. 

Durante este tempo, mantivemos dúas xuntanzas na Dirección Xeral de Mobilidade. En 

ambos casos, asistiron representantes dos grupos con presenza na Corporación 

Municipal -Anxo Rei, Concelleiro de Transporte e membro do Grupo ANOVA, Uxía 

Lemus do Grupo Socialista, José Antonio Patiño do Partido Popular e Manuel Anxo 

Fernández do Bloque Nacionalista Galego. Non puidemos convidar a ninguén máis 

porque dende a Xunta limitaron o número de asistentes por un problema de aforo, 

ainda que sabíamos que contabamos co respaldo dos 17 concelleiros. 

Na primeira reunión, á que asistiron tanto o entón Director Xeral de Mobilidade, 

Rodríguez Bugarín, coma o Subdirector, Antón García, por parte da Xunta; Malena 

Suárez, Presidenta da Asoc. Cultural e Deportiva Os Tilos; Angélica Blanco, Xerente do 
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Hotel Congreso e; eu mesma, Conchi García, como representante dos veciños, 

defendemos a nosa solicitude con datos e argumentos aportados polos representantes 

dos distintos colectivos. 

Puidemos establecer unha relación directa entre un adecuado servizo de transporte 

público e o desenrolo da localidade. Para iso, presentamos datos obxectivos do 

desenrolo doutra localidade da Área Metropolitana de Santiago, Ames, que en 1996 

tiña menos poboación que Teo e, nos últimos 15 anos duplicou esta cifra, en gran 

medida gracias ás óptimas comunicacións que existen (servizos cada 15' entre 

Milladorio e Santiago e cada 30' entre Santiago e Bertamiráns). 

Tamén lembramos o enorme problema de illamento que padecen o nutrido colectivo de 

discapacitados que non poden acceder ó autobús. 

A continuación intervíu Angélica Blanco, que expuxo a realidade da súa empresa, que 

coincide coa de moitos comerciantes da zona. O seu hotel recibe visitantes de toda 

Europa e Xapón, ademais dos visitantes provenientes doutras localidades, moitos deles 

viaxan con programas do INSERSO. 

Os seus clientes preguntan cómo poden desprazarse entre o Hotel e o Aeroporto e, 

obviamente, o servizo actual no lles ofrece solucións. Moitos dos visitantes da terceira 

idade, en troques de aproveitar o seu tempo realizando visitas turísticas permanecen 

no hotel, xa que o servizo de taxi é bastante caro e excede do orzamento do que 

dispoñen para os seus desprazamentos. 

Tamén explicou a situación dos empregados do hotel, moitos dos cales non dispoñen 

de vehículo propio e o fin de semana se ven obrigados a asistir ó seu traballo en taxi. 

Ademais, os comerciantes da zona desexan ofrecer os seus servizos aos veciños das 

poboacións limítrofes, polo que a accesibilidade melloraría as perspectivas dos seus 

negocios. 

Malena Suárez, tamén aportou datos sobre a demanda de servizos culturais e 

deportivos, que obrigan aos seus afiliados a desprazarse en vehículos privados e que, 

en moitos casos, veta o acceso a eses servizos ós veciños sen vehículo propio. 
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Tamén quixo subliñar a necesidade, non só de comunicar ós cidadáns de Teo con 

Santiago, senón de posibilitar o fluxo da poboación dentro do propio concello, podendo 

beneficiarse dos servizos públicos, acceder ós centros de saúde, centros educativos, 

xestiones administrativas... 

Uxía Lemus, ofreceu datos actuais sobre as cifras de desempregados do Concello, que 

se teñen incrementado de xeito moi significativo nos últimos anos e que, fan 

especialmente necesario un transporte que lles axude a desprazarse para atopar 

traballo. 

José Antonio Patiño, tamén quixo lembrar ós usuarios dos 5 centros da Terceira Idade 

do Concello, como parte do equipo profesional dun deles, que perden un considerable 

número de potenciais usuarios por non poder ofrecerlles unha boa comunicación con 

seus familiares ou outros intereses. 

Anxo Rey, presentou datos sobre a incoherente prestación de servizo nalgunhas zoas 

con solapamentos e carencias. 

Tamén recordou as dúas liñas que o Concello quere poñer en marcha para dar servizo 

á zona interior do Concello, subvencionadas cos orzamentos municipais, e pendentes 

de aprobación pola Administración Autonómica. Este servizo carecería de sentido si, o 

punto no que ámbalas dúas liñas converxen coa liña troncal de servizo, non dispón 

unha frecuencia que permita aos usuarios continuar o seu percorrido. 

Tras escoitar o que tiñamos que expoñer, o Director Xeral de Mobilidade, 

comprometeuse a encargar un Estudo Técnico, a un Gabinete especializado -ETT, 

para coñecer as necesidades reais da poboación e o potencial de explotación da liña. 

Transcorridos tres meses, fomos convocados novamente pola Xunta para unha nova 

xuntanza. 

Nesta ocasión, o representante do Gabinete que elaborou o Estudo do corredor da AC- 

841- ETT, fíxonos entrega dos resultados do seu estudo e explicou as súas 

conclusións. 
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Os datos dos que partiu en canto á poboación afectada, facían referencia a unha franxa 

de 500 metros á beira da estrada. Nesta consideración non tiveron en conta aos 4.000 

novos usuarios que aportarían as liñas interiores que vertebrarían no corredor. 

Os datos de ocupación cos que elaboraron o estudo de rendabilidade da liña, 

aportaban cifras pouco coherentes coa realidade que podemos ver día a día, o que nos 

fai pensar que estaban desfasados ou foran recollidos en épocas de pouca ocupación, 

como as vacacións de verán. 

Por outra banda, no seu argumentario, eliminaban da ecuación a poboación da 

parroquia de Os Tilos, por considerar que xa está suficientemente servidos co servizo 

municipal de transportes de Santiago, ao que obxectamos que os nosos intereses non 

só se atopan en Santiago. É dicir que os veciños desta parroquia tamén necesitan 

comunicarse co seu concello. 

Dado que segundo os datos de previsión de ocupación dos servizos restaba 

rendabilidade a solicitada ampliación, pedimos que nos amosaran os datos de 

ocupación da única parroquia do corredor que ten un servizo de transporte con 

frecuencias de servizo que o fan útil, Os Tilos. Segundo os datos que se nos ofreceron 

e extrapolándoos a poboación interesada do corredor, a ocupación resultante era 

moitísimo maior da que tiñan prevista nos seus cálculos iniciais. 

O perfil demográfico da parroquia de Os Tilos é moi semellante ao da parroquia de 

Cacheiras, por exemplo, aínda que esta parroquia ten máis do dobre de censo. Por 

tanto, é lóxico prever que a resposta dos usuarios ante un servizo prestado en 

condicións óptimas será semellante. 

A pesares dos cuestionados datos con que contaron para elaborar o estudo, o gabinete 

chegou á conclusión de que o servizo prestado era moi deficitario e precisaba melloras. 

Ésta era a apreciación do Gabinete contratado pola Xunta. 

Tras a exposición, o Director Xeral de Mobilidade, comprometeuse a mellorar o servizo. 

Propuxéronse dúas liñas de actuación: a harmonización da liña, para o que tería que 

poñer de acordo ós dous operadores, evitando solapamentos e alternando os servizos 

de ámbolos dous, de xeito que lle deran maior cobertura á poboación. 
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Paralelamente, propúxose crear un servizo de lanzadeira entre Pontevea e Santiago 

para encher os baleiros que quedaran despois da harmonización. 

Esta reunión tivo lugar no mes de Xuño e dende entón non tivemos ningunha nova por 

parte da Xunta. 

Recentemente soubemos da ruptura unilateral do convenio de transporte por parte da 

Xunta. Os argumentos presentados foron “razóns xustificadas de interese público, 

estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira e a falla de colaboración activa 

do sector do transporte”. 

Respecto a este último argumento, parécenos abraiante que a resolución dun conflito 

de tráficos de distintos proveedores dependa da “colaboración activa” do sector, é dicir 

da boa vontade dos litigantes. Tal vez porque non somos xestores do público nin 

estamos moi versados en leis, cústanos entender que o bo desenvolvemento dun 

servizo dependa da boa vontade dos contratistas e non dos compromisos contractuais 

ou do interese xeral dos beneficiarios. En qué situación deixa isto á harmonización dos 

servizos do corredor?, Cómo van de vontade as empresas que os prestan?. 

Deberiamos remitirlle a eles directamente as nosas peticións?. En fin. 

En canto á “estabilidade orzamentaria”, imos ver: qué orzamentos teñen prevalencia?. 

As familias tamén temos que conquirir estabilidade orzamentaria cada mes. O punto 

catro da propia resolución do convenio asinada polo Director Xeral de Mobilidade, di 

textualmente que, “o escenario socio-económico ten mudado considerablemente nos 

últimos anos, a acentuación da crise económica, o incremento dos prezos do 

combustible utilizados para o transporte teñen provocado un trasvase de usuarios cara 

o transporte colectivo”. É dicir, que a crise económica obriga a xestionar e optimizar 

con maior eficiencia os escasos recursos. Creo que ninguén dubida que o transporte 

privado xera moitísimo máis gasto que o transporte colectivo. 

Durante moito tempo, os veciños do concello compensaron o deficiente servizo de 

transporte solucionando a nivel particular a falla de servizo público. Iso supuxo un 

incremento desproporcionado do parque móbil do concello. No meu caso, vivo nun 

edificio con 4 vivendas por andar. Só no meu andar, entre as catro vivendas temos 9 

vehículos. 
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Obviamente, cos cambios económicos dos que se facía eco o Director Xeral de 

Mobilidade, as familias xa non poden asumir ese nivel de gasto. Agora é tempo de que 

a Administración traballe para os cidadáns e lles dea solucións. 

Por esta razón, non entendemos cáles supoñen que son os “intereses xerais” dos 

cidadáns do noso concello. 

Non temos unha resposta sobre a pregunta de “por qué toman decisións que 

perxudican de xeito notable aos cidadáns”. Supoñemos que simplemente, por tratarse 

dunha administración que xestiona os servizos xerais de toda a comunidade non está 

en contacto directo coas nosas necesidades reais. Probablemente se trate dun 

problema de información, de perspectiva ou de distancia. Por esa razón, pedímosvos a 

vos, que sí sodes conscientes das necesidades do concello, que vivides entre nos e 

que coñecedes a nosa realidade social -que é a vosa-, que lles fagades rectificar e 

solucionar esta situación, polos medios que sexan precisos, incluida a via contencioso-

administrativa. 

O día que soubemos que toda a Corporación Municipal respaldaba a nosa iniciativa, 

sentímonos orgullosos de ser teenses, e dos que nos representades aquí no 

consistorio e fronte a terceiros. 

Agora queremos seguir sentíndonos orgullosos de vos, e que atopedes fórmulas e 

recursos, para darnos o que precisamos para seguir medrando. 

Grazas.” 

Sento as vinte e unha horas remata a súa intervención a Sra. García, ante os aplausos 

dos presentes. 

 

O Sr. alcalde agradece á Sra. García a súa intervención e participación no Pleno e 

cede a palabra ao concelleiro de transportes, turismo, emprego e deportes, D. Angel 

Manuel Rey Martínez. 
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O Sr. Rey felicita á Sra. García pola súa intervención, salientando que esta fixo un 

relatorio extenso e completo que el non vai a reiterar, porque xa é sobradamente 

coñecido por todos. 

 

O Sr. Rey da conta da moción do goberno municipal de 19 de novembro de 2013 (rex. 

entrada nº 10.377), ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de 

transportes, turismo, emprego e participación veciñal de 25/11/2013, coa modificación 

acordada na mesma, que se recolle a continuación. 

 
“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 novembro: 
 
 
MOCION SOBRE A SUSPENSION UNILATERAL POR PARTE DA CONSELLERIA DE 
MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E TERRITORIO DA XUNTA DE GALICIA 
DUNHA PARTE DO PROGRAMA DE MELLORAS NO TRANSPORTE 
METROPOLITANO PREVISTA NO CONVENIO DE DATA 3 DE DECEMBRO DO 2010 
________________________________________________________________ 
 
Nas áreas metropolitanas das cidades, unha das prioridades que os poderes públicos están 
obrigados a desenvolver e potenciar son os sistemas públicos de transporte de viaxeiros 
mediante a implantación de medidas  que posibiliten e faciliten a mobilidade das persoas a 
través do uso de sistemas colectivos de transporte como alternativa  a un uso masivo de medios 
privados. 
 
Con esta finalidade, e no convencemento de que os  cidadáns reclaman das diversas 
administracións a implementación de servizos de transporte público áxiles e eficientes, o 
Concello de Teo asinou no ano 2010, xunto cos concellos de Santiago, Ames, Brión, O Pino, 
Boqueixón, Val do Dubra, Touro, Trazo, Oroso e Vedra e a Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia un “CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE 
GALICIA NA ÁREA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE SANTIAGO”. 
 
No devandito Convenio, se establece que coa finalidade de incrementar a oferta de medios de 
transporte existente, se crearán novos Servizos de Interese Metropolitano (SIMe)  “creando 
corredores metropolitanos de altas prestacións e atendendo á poboación afectada….”.  
Asimesmo se establece que “…as partes afectadas contribuirán ao seu mantemento sufragando 
os déficits, se é o caso, na mesma porcentaxe prevista para a participación na bonificación 
zonal de carácter xeral (20% concellos – 80% Xunta de Galicia)…” 
 
Do mesmo xeito se establece a posibilidade de creación de Servizos de Interese Municipal (SIM) 
“…servizos creados para atender as necesidades de desprazamento dun único concello…” 
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No Anexo Técnico que acompaña ao texto do devandito Convenio, se especifica a creación de 
catro novos servizos de Interese Municipal (SIM) por parte de dous concellos, correspondendo 
ao concello de Teo dous novos servizos, coas denominacións de STEO3 Cacheiras-Cacheiras, 
por Casal de Reis, e STEO4 Cacheiras-Cacheiras por Cornide, ambas con 14 expedicións 
diarias de luns a venres laborais e un total de 31 paradas a primeira e 29 a segunda. 
 
Igualmente, se prevé a creación dun total de 12 novos servizos baixo a denominación de 
Servizos de Interese Metropolitano, que afectarían a  un total de 11 concellos. No caso do 
Concello de Teo, no devandito Anexo se recolle a proposta, aceptada, de creación de novos 
servizos baixo a denominación STEO-1 Pontevea-Santiago, con paradas en Pontevea- A 
Ramallosa-Cacheiras-Montouto-Santiago e STEO-2 A Póboa-Santiago, con paradas en A 
Póboa-San Sadurniño-Parque Montouto e Santiago. No mesmo se establece que estás liñas 
serían explotadas en coordinación  coa oferta existente. 
 
Transcurridos tres anos dende a firma deste compromiso, e pese ás continuas reclamacións que 
este concello, e outros, levan feito diante da Dirección Xeral de Mobilidade (DXM) para a 
implantación dos servizos comprometidos, e pese a que o Concello de Teo habilitou dende o 
principio nos seus orzamentos as partidas necesarias para á súa implantación efectiva, nada se 
avanzou tendo recibidas contínuas excusas e promesas dunha próxima implantación, que nunca 
se chegaron a cumprir. 
 
Paralelamente, unha comisión de veciños da parroquia de Cacheiras, descontentos co servizo 
actual de transporte público, presentou no mes de xaneiro do presente ano un total de duas mil 
firmas na DXM reclamando a harmonización dos horarios do transporte público no corredor da 
AC-841, invitando a diferentes representantes veciñais e aos representantes dos grupos políticos 
con representación nesta Corporación a participar nas diversas xuntanzas que con esta 
finalidade se mantiveron na DXM. 
 
Froito destas reunións, en data 17 de xuño foi presentado a esta comisión un documento titulado 
“Transporte Público en Teo. Corredor AC841. Documento de Traballo”, elaborado pola 
empresa Equipo de Técnicos de Transporte y Territorio, S.A.U. e encargado pola propia DXM 
na que se propoñían medidas de armonización de horarios na oferta existente e “…aumentar la 
oferta con el fin de alcanzar las franjas horarias e intervalo de servicios solicitado por la 
asociación de vecinos”. 
 
O pasado 23 de outubro, o Sr. Alcalde do Concello de Teo e o Concelleiro de Transportes, 
asistiron a unha nova xuntanza na DXM para reclamar, entre outros asuntos, a implantación 
dos servizos SIM e SIMe, comprometidos no concello, e solicitar información sobre a 
implantación de medidas de armonización de horarios no corredor da AC-841 reclamada polos  
veciños. A resposta, una vez mais, foi adiar ata o mes de xaneiro a solución a estas 
reclamacións coa excusa, esta vez, de que a nova lei de transportes posibilitaria con maior 
facilidade a sua implementación efectiva. 
 
Con data 4 de novembro, convocouse na DXM una reunión da Comisión de Seguimento do 
Convenio co seguinte orde do día: 1-Aprobación, si procede, da acta da reunión anterior. 2.- 
Revisión das achegas e liquidación dos ejercicios 2012-2013. 3.- Integración de concellos. 4.- 
Presentación sobre a evolución do Plan de transporte Metropolitano. 5.-Rogos e preguntas. 
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Sorpresivamente, e sin que en ningún momento anterior se fixese mención ao asunto, sin que na 
reunión se tratase siquera tanxencialmente o tema e sin que por ningún medio se comunicase 
aos concellos a súa existencia, se introduxo nas carpetas de documentación entregadas aos 
asistentes un documento titulado “Resolución da Dirección Xeral de Mobilidade pola que se 
desiste parcialmente do Convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do 
transporte metropolitano de Santiago de Compostela, asinado con data do 3 de decembro do 
2010”.  Neste documento, datado en 1 de Abril do 2012 e asinado por delegación polo anterior 
Director Xeral, e sin rexistro de saída, o Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas,    “Resolve que a Conselleria de  Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 
desista parcialmente, por razons xustificadas de interese público …do convenio de 
colaboración….. Este desistimiento parcial refirese á programación e ás previsións 
orzamentarias autorizadas para a posta en funcionamento de Servizos de 
Interese Metropolitano (programa de mellora da oferta)”. 
 
A ocultación reiterada desta resolución nas distintas reunións mantidas por representantes deste 
concello na DXM, e mesmo por una comisión veciñal na demanda de melloras no servizo de 
transporte metropolitano,  dende a data da súa firma (1 de abril) ata o día 4 de novembro, asi 
como a fraudulenta maneira de comunicalo,   entendemos que constitue una grave ofensa aos 
vecinos de Teo, aos seus representantes políticos e á institución municipal, a quenes se furta esta 
información, primeiro, e se trata de enganar despois, con una resolución unilateral que deixa 
sin efecto una parte sustancial das melloras previstas no transporte público do concello, 
ocultando reiteradamente unha resolución tomada hai xa sete meses e tratando de manter o 
engano adiando con excusas a resolución das melloras solicitadas e contempladas no Convenio. 
 
Diante desta grave situación, propoñemos ao Pleno a adopción dos seguintes acordos: 
 

1. Elevar diante da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta 
de Galicia una queixa formal deste Concello pola ocultación reiterada da resolución de 
1 de abril pola que se cancela, de xeito unilateral, parte do programa de mellora da 
oferta contemplado no Convenio de Transporte Metropolitano. 

2. Instar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia 
a deixar sin efecto a resolución de 1 de abril do 2013 pola que se cancela 
unilateralmente parte do programa de melloras da oferta contemplada no Convenio de 
Transporte Metropolitano. 

3. Instar á Dirección Xeral de Mobilidade a que concrete prazos para a posta en marcha do 
programa de implantación dos novos servizos SIM e SIMe propostos polo Concello de 
Teo e recollidos no Anexo Técnico do Convenio de Transporte Metropolitano asinado o 
3 de decembro do 2010. 

4. Mostrar o apoio da Corporación Municipal de Teo ás reivindicacións da plataforma 
veciñal que reclama melloras do transporte público no corredor da AC841, en especial 
no que se refire á armonización de horarios e frecuencias, así como na mellora dos 
medios empregados e na ampliación da oferta. 

5. Instar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia 
á mellora do sistema das tarxetas metropolitanas, cuxo deficiente funcionamento 
provoca molestias innecesarias á veciñanza, obrigando a múltiples e continuos cambios 
de tarxeta”. 
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O Sr. Rey salienta que se trata dunha moción de “respeto”, porque existe un tema do 

transporte que está sen resolver, despois de pelexar durante moitos anos, e con moitas 

cousas pendentes de mellorar. Opina que o transporte metropolitano, tal e como está 

plantexado, está chamado ao fracaso dende o principio. Explica que a solución 

proposta era mala, porén sempre pensaron que nos sucesivos convenios se poderían ir 

introducindo pequenos pasos que puideran contribuír a melloralo. Explica que cando se 

asinou o segundo convenio, en decembro de 2010, se recibiu con satisfacción porque 

introduciu cousas que lle facían ser optimistas, concretamente o programa de mellora 

da oferta, dando aos concellos a posibilidade de intervir por primeira vez no deseño do 

transporte, para adecuarse ás necesidades do concello, implementándose dous 

programas diferente. Os servizos de interese municipal, que supoñían a posibilidade de 

que os concellos deseñaran percorridos propios, dentro do concello, coa obriga de 

asumir a financiación do cen por cen dos déficits de explotación que puideran existir, 

servizos ao que se adheriron esperanzados o concello de Brión e de Teo, sendo este 

último o máis ambicioso, programándose dous servizos, servizos que están recollidos 

no anexo técnico do concello perfectamente detallados e aprobados pola Xunta. Outra 

posibilidade eran os servizos de interese metropolitano, por medio dos cales se lle ia a 

permitir aos concellos introducir determinados servizos para mellorar a conexión con 

Santiago, propoñéndose tamén dente Teo dous novos servizos. Explica o Sr. Rey que 

durante este tres anos él e o alcalde desprazáronse multitude de veces á Dirección 

Xeral para poñer en marca estes servizos, incluso as últimas veces se acudía 

acompañados desta plataforma, ao coincidir as necesidades de ambas partes, e 

sistematicamente recibiron evasivas e se foron adiando as posibles solucións. Salienta 

que cando acudiron o 17 de xullo, xunto coa plataforma, á Dirección Xeral lles entregou 

o informe técnico, elaborado por unha empresa de Madrid, caro e pagado con cartos da 

Xunta de Galicia, que fai dúas propostas de solución, a harmonización dos servizos 

existentes e a implantación de novos servizos metropolitanos. Sinala que isto o paga, o 

firma e o entrega a Xunta dous meses e medios despois de que a propia Xunta tivera 

asinado o documento no que renuncia a facer isto, engadindo que isto o estaban 

facendo para enganar ao concello, aos veciños e a toda unha área metropolitana. 

Explica que hai un engano porque se invocaban razóns peregrinas e inadmisibles, 

unha de interese público, que non concorre porque non pode existir interese público 

cando se renuncia a algo que beneficia aos veciños, e outra de índole económico, que 
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tampouco é certa porque ao mesmo tempo que se fai isto, se plantexa ampliar a  área 

metropolitana incrementando os límites da mesma a 50 quilómetros, ata Santa Comba, 

Ordes e Vila de Cruces, considerándoas como novas áreas metropolitanas. Reitera o 

Sr. Rey que este é a historia dun engano e dunha gran mentira, unha falta de respecto 

absoluta. Sinala que no Convenio se di que “todo o que afecte ao normal 

desenvolvemento debe ser tratado na comisión”, e isto nunca se tratou, introducíndose 

este documento de forma soterrada na carpeta na última reunión, resultando que de 

feito nese momento ningún concello se dou conta. Explica o Sr. Rey que cando se 

atopou co escrito, enfadouse, ao igual que o Sr. alcalde cando llo comentou, e se 

propuxeron estudar se existía forma de discutilo, atopándose dúas posibilidades, sendo 

unha delas denuncialo publicamente, tal e como tamén fixeron algúns alcaldes do 

Partido Popular, como o de Trazo e o de Boqueixón, que demostraron unha certa 

dignidade, dignidade que o Sr. Rey di que lle pide ao conxunto da Corporación para 

levantar a voz e protestar xuntos por unha situación inxusta e dende o respeto. 

 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

felicita á Sra. García pola súa exposición, que cualifica de tranquila, fina, correcta e 

convincente, engadindo que para ser a primeira vez que intervén en público, como 

dixo, o fixo moi ben. Di o Sr. Parajó que ten que partir da base de que sempre foi un 

defensor do transporte, xa que de feito foi el o inventor do bonobus, despois retirado 

por culpa do transporte metropolitano. Explica o Sr. Parajó que en Teo existen dúas 

clases de transporte metropolitano, o transporte da zona de Calo, Lampai e Lucí ata 

Milladoiro, e o transporte da zona e Pontevea, Ramallosa, Teo, Cacheiras, Augas 

Mansas e Os Tilos, aínda que estes últimos por sorte teñen solucionado o problema co 

autobús urbano de Santiago. Lembra o Sr. Parajó que xa dixo moitas veces que o 

transporte de Pontevea a Cacheiras era tercermundista, xa que nin os horarios nin os 

autobuses reúnen as condicións. É verdade que dende o ano 2011 se implantou o 

transporte metropolitano para toda a Comarca de Santiago, sendo moito o que se leva 

pagado pola Xunta de Galicia, existindo máis ou menos 7,5 millóns de viaxes desta 

área dende a súa implantación, o que supón moitos viaxes e moitos cartos. Remata o 

Sr. Parajó a súa intervención anunciando o seu voto a favor. 
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Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que, en relación ao problema 

do transporte metropolitano xa está todo dito, engadindo que lle parece unha burla, xa 

que non pode ser que se vaia a unha reunión e que se saque un estudo, pagado cos 

cartos dos veciños, para enganar. Considera a Sra. Lemus que, se Rodríguez Bugarín 

estivese, habería que pedir a súa dimisión, porque é un incompetente e un mentiroso. 

Di a Sra. Lemus que a Resolución que fai a Xunta é curiosa, resultando normal que non 

a notificasen, porque non hai por onde collela, que falan dun interese público que é 

meramente orzamentario e falan tamén dun proceso unilateral sen consecuencias 

indemnizatorias, porén xa non é que se pida indemnización, senón que o que se pide é 

respeto. Explica a Sra. Lemus que tamén falan de que é so para o 2015, sendo en todo 

caso que a 31 de decembro de 2015 caduca o convenio. Di que por todo iso vai a votar 

a favor, engadindo que o sinte moito sobre todo pola plataforma, xa que estando os 

veciños, que gastaron tempo e cartos en facer o traballo, se trata dunha dobre burla. 

Opina a Sra. Lemus que non pode ser máis fina ao falar desta forma de actuar da 

Xunta de Galicia, porque o que non pode ser é que sexa a propia Administración a que 

non faga os actos administrativos e que nin sequera se notifique, senón que se meta 

nunha carpeta, nunha Comisión de Seguimento onde supostamente se tiña que tratar o 

tema. Remata a Sra. Lemus a súa intervención sinalando que se trata dunha burla, 

dunha falta de respeto, de falta de tacto, polo que se estivese o Director Xeral habería 

que pedir a súa dimisión. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que están de noraboa ao contar cunha 

participación nun Pleno dunha veciña, facendo uso do Regulamento de participación 

veciñal, e aínda que se trata dunha excepción, debería de ser a norma. Opina que na 

realidade de Galiza do século vinte os servizos van para atrás, e o que se avanza se 

vai retrocedendo a marchas forzadas. Anuncia o Sr. Fernández o apoio incondicional 

do seu grupo aos veciños/as, posiciónase en contra da actuación da Xunta, e da as 

grazas á Sra. García pola súa intervención. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede á palabra ao concelleiro do seu 

grupo D. José A. Vázquez Pallas. 
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O Sr. Vázquez Pallas felicita á Sra. García pola súa intervención. Di que o Sr. Anxo 

Rey fala de dignidade e respeto, engadindo que todos están de acordo, aínda que 

tamén debe pedirse cando se plasman nunha moción certas mentiras, coma por 

exemplo cando se fala de que “Froito destas reunións, en data 17 de xuño foi 

presentado a esta comisión un documento titulado “Transporte Público en Teo. 

Corredor AC841. Documento de Traballo”, elaborado pola empresa Equipo de Técnicos 

de Transporte y Territorio, S.A.U. e encargado pola propia DXM na que se propoñian 

medidas de armonización de horarios na oferta existente e aumentar la oferta con el fin 

de alcanzar las franjas horarias e intervalo de servicios solicitado por la asociación de 

vecinos”.  Di o Sr. Vázquez Pallas que non é certo que nesta reunión se analizase a 

posibilidade de implantación dun servizo de interese metropolitano, como tampouco é 

certo que o “pasado 23 de outubro, o Sr. Alcalde do Concello de Teo e o Concelleiro de 

Transportes, asistiron a unha nova xuntanza na DXM para reclamar, entre outros 

asuntos, a implantación dos servizos SIM e SIMe, comprometidos no concello”. 

 

O Sr. alcalde pregunta que quen foi á reunión. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que non se discutiu da implantación, como tampouco é certo 

esa actitude de ocultación da información. Anuncia o Sr. Pallas o apoio do seu grupo. 

Sinala que o alcalde dixo que ia a facer un orzamento no 2014, e lle di que polo tanto 

ten que consignar unha partida de 300.000 € para a ampliación das liñas, porque ata o 

de agora para o 2013 so había 116.000 €. Di o Sr. Vázquez Pallas que lle sorprende 

moito unha cousa, xa que o Sr. alcalde sabe que se estaba facendo un proxecto de lei, 

nunha disposición décimo segunda da lei de racionalización da Administración 

autonómica, que poñía que “co fin de mellorar as condicións de accesibilidade ás 

persoas usuarias á rede de transporte público, ademais das formas de cooperación 

previstas na lei 6/1996, do 9 de xuño, de coordinación do servizo de transporte urbano 

e interurbano, a Xunta de Galicia poderá formalizar convenios de colaboración con 

outras Administracións Publicas galegas mediante as que se establezan actuacións de 

coordinación do servizo de transporte público das súas respectivas competencias, 

incluíndo a habilitación de extensión dos servizos interurbanos do transporte urbano e 

viceversa”. Di o Sr. Vázquez Pallas que o Sr. alcalde sabe que o 23 de outubro (rex. 

entrada nº 14225 do Parlamento de Galicia) tanto AGE como o PSOE, presentaron 
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unha emenda de supresión dese artigo, e ese artigo era para cumprir a primeira 

medida do proxecto de lei que se está a tramitar, e permitiría dar continuidade e 

seguridade xurídica ao transporte no parroquia dos Tilos, e o PSOE e AGE pediron a 

supresión desta nova disposición legal. 

 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Vázquez Pallas que se cree que a moción está chea de 

mentiras o que non debe facer é apoiala. Opina que hai posicionamentos que lle 

resultan curiosos, como que o Sr. Vázquez  Pallas exerza de portavoz dos 

representantes da Dirección Xeral, que están desaparecidos, e lle chamen a eles 

mentirosos. Salienta o Sr. alcalde que o que o Sr. Vázquez Pallas di que non se tratou, 

si que se tratou non tendo sentido entrar nunha discusión porque o que estaba na 

reunión era el e non o Sr. Vázquez Pallas. O Sr. alcalde di que o Sr. Pallas fala da 

aprobación dunha lei no Parlamento, que implicaba unha solución dos Tilos e que 

acuse a AGE e  PSOE da supresión, cando non cree que nin a Sra. Lemus ni nel están 

preparados para emendar a esa lei, chegándose ao absurdo porque o PP a día de 

hoxe ten maioría no Parlamento. Di o Sr. alcalde que non vai a desvirtuar nin o contido 

nin o sentido aquí, apoio ao Sr. Anxo Rey, salientando que efectivamente este 

concelleiro e enfadouse co tema, aínda que el enfadouse cinco veces máis. Fala o Sr. 

alcalde de que houbo falta de respeto entre Administracións, existindo unha resolución 

de abril, que non se notificou oficialmente e que se meteu despois nunhas carpetas. Di 

que veña aquí o Sr. Vázquez Pallas do argumento  da Dirección Xeral, que quere que 

lle diga, hai momento onde o partido hai que dicirlle que non exista falta de respeto á 

Administración. Di o Sr. alcalde que Teo vai a pagar o transporte metropolitano, porque 

son pagadores, porén as resolución póñense nunha carpeta. O Sr. alcalde di que el 

quere seriedade, e lle sorprende que o Sr. Vázquez Pallas fale das mentiras, 

engadindo que valora o vota a favor do PP, porque sabe que vai contra o criterio da 

dirección Xeral, pero entón hai que ser coherentes coas situación. O Sr. alcalde di que 

en sete anos que leva na alcaldía non viu nunca un comportamento así nunha 

Administracións, porque existe a lealdade institucional. Considera que se trata dunha 

cuestión de sentido común. Explica o Sr. alcalde que non se orzamentaron os 300.000 

€ porque non existía unha previsión de que comezara a primeiro de xaneiro, como 

tampouco existe agora, e xa pasaron tres anos e en cada xuntanza se demora 5 ou 6 
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meses. Remata o Sr. alcalde sinalando que a moción é clara e responde ao interese 

xeral. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que o PP vai a apoiar aos veciños. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que cree que para apoiar á plataforma e a todos os veciños o que primeiro que hai que 

facer é poñer nos próximos orzamentos, ademais dos 116.000 €, 300.000 € que fan 

falla para as novas liñas. 

 

O Sr. alcalde explica que xa estiveron, e que este ano se recollían 106.000 € porque se 

aprobaron na primavera, e se calculaba o verán como data do establecemento das 

liñas anteriores. 

 

O Sr. Parajó di que é curioso que a denuncia que se fai é curioso se sexa neste 

comarca, porque nas outras tres áreas non existe reclamación, engadindo que é 

extrano, e que algún motivo existirá. Cree o Sr. Parajó que o mellora será que Teo 

deixara de confrontar coa Xunta de Galicia e entablar un diálogo entre institucións para 

levar a cabo co Conselleiro e non co Director Xeral, para arranxar o problema. 

Dirixíndose a Sr. alcalde o Sr. Parajó dille que este sabe que coas empresas hai 

intereses creados, moi fortes, existindo denuncias entre eles, e hai que coller o toro 

polos cornos, como se fixo antigamente en Calo, e por iso hai o que hai. Remata a súa 

intervención o Sr. Parajó opinando de Santa Comba e Ordes non teñen nada que ver 

con Teo. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que, tratándose da emenda que 

fala o Sr. Pallas, ten que dicir que ela si que sabía da mesma e presentou unha queixa, 

engadindo que isto o di para que o Sr. Vázquez Pallas saiba que se preocupa polas 

cousas. Opina a Sra. Lemus que isto é unha cortina de fume, e a culpa é do PSOE, 

resulta que a Dirección xeral fixo unha labor que non podía ser peor, gastou cartos e 

estivo mareando aos concellos, en vez de notificar en tempo e forma. A Dirección xeral 

non exerce as súas competencias, e a Dirección Xeral non apretou ás empresas 

concesionarios. Di a Sra. Lemus que se dende o PP consideran que a moción é 
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mentira o que deberían facer é presentar unha emenda de substitución, engadindo que 

os veciños tamén dixeron o mesmo, o que supón que tamén minten. Opina a Sra. 

Lemus que é ilóxico dicir que se minte e despois apoiar a moción e considera que hai 

momentos en que  hai que plantarse, e a colaboración coa Dirección Xeral ten un 

límite, non poden existir unha colaboración unilateral. A Sra. Lemus di que agradecería 

que se lles mantivese informadas do recurso contencioso-administrativo. Remata a Sra. 

Lemus a súa intervención sinalando que sobre todo s está a falar de que a Dirección 

Xeral debeu de dicir á cara que non vai facer as cousas. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que todo está claro e que o seu grupo apoia o 

tema de forma incondicional.  

 

O Sr. Vázquez Pallas di que dende o seu grupo apoian os veciños e os acordos, 

engadindo que el se refire á exposición de motivos.  Salienta que el non é 

representante da Dirección Xeral de Mobilidade e que os veciños sempre están `por 

enriba do partido. Opina o Sr. Vázquez Pallas que o mellor o que hai que facer e ter 

unha reunión co Conselleiro, estando dende o PP dispostos a colaborar para que aquel 

o poida adiantar na súa axenda. Di o Sr. Pallas que dende o PP queren que para o ano 

aparezan os 300.000 €. Remata a súa intervención o concelleiro do PP quen di que, 

tratándose da emenda, cando se está intentando arranxar, AGE e PSOE din outra 

cousa. 

 

O Sr. alcalde di que se volta o sacar o dos 300.000 €, explicando que estes cubren 

todo o ano, polo que se se pon todo se perde unha parte, porque a 1 de xaneiro non 

van a existir as liñas interiores, resultando que o que se fixo foi ser optimista e prevelo. 

Di o Sr. alcalde que, tratándose do Conselleiro, todavía está pendente o tema dos 

Verxeles, engadindo que tampouco se trata de prevaricar coa axenda do Conselleiro, 

engadindo que quen ten que dar a cara é a Dirección Xeral. 

 

Intervén o Sr. Rey quen agradece a todos os grupos o seu apoio. Di que o Sr. Parajó 

fala de orzamento, e hai que ter en conta que o primeiro ano se puxo enteiro pero 

agora despois de todo este tempo xa non son tontos, xa que se orzamentou a partir do 

verán e aínda así non existiu nada. En canto a Sra. Lemus, di o Sr. Rey que se 
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asegurará de telos informados de todo, co compromiso de transparencia cun tema 

estratéxico como é o do transporte, adoptándose polo tanto un compromiso de 

transparencia. Tratándose do Sr. Pallas, o Sr. Rey di que todo o que se pon na moción 

é certo, engadindo que cando fala o concelleiro do PP da por feito de que o fai por voz 

da Dirección Xeral e se iso llo dixeron da Dirección Xeral entón lle mentiron, engadindo 

que lle costa dicirllo porque sendo persoas do seu partido supón que son da súa 

confianza. Salienta o Sr. Rey que cando o Sr. Pallas di que na reunión á que asistiu o 

alcalde non se falaron determinados temas, é mentira, e afortunadamente na solicitude 

da cita se especificaban os temas a tratar, que foron catro, e así falouse do transporte 

dos Tilos, da implantación das liñas interiores, da implantación da liña de transporte de 

interese metropolitano e do problema que tiña a plataforma. Salienta o Sr. Rey que a 

moción recolle un relato histórico, con datos certos, que o Sr. Palllas pode crer ou non, 

aínda que parte dunha premisa equivocada. Tratándose do convenio di o Sr. Rey que a 

estas alturas cree que se asinou por cuestións electorais. No 2010 o marco xurídico é o 

mesmo que agora, e os problemas coas concesionarias por tanto soa os mesmos e 

aínda que se orzaméntase as liñas a Dirección Xeral non ten vontade de poñelas en 

marchas. Salienta o Sr. Rey que o que di a mocio´n é o mesmo que dixo a Ara. García, 

polo tanto se lle está chamando mentirosos os veciños. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros presentes (6 concelleiros/as non adscritos/as, 6 
PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), acorda: 
 

1.- Elevar diante da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da 
Xunta de Galicia una queixa formal deste Concello pola ocultación reiterada da 
resolución de 1 de abril pola que se cancela, de xeito unilateral, parte do 
programa de mellora da oferta contemplado no Convenio de Transporte 
Metropolitano. 
 

2.- Instar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta 
de Galicia a deixar sin efecto a resolución de 1 de abril do 2013 pola que se 
cancela unilateralmente parte do programa de melloras da oferta contemplada no 
Convenio de Transporte Metropolitano. 
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3.- Instar á Dirección Xeral de Mobilidade a que concrete prazos para a posta en 
marcha do programa de implantación dos novos servizos SIM e SIMe propostos 
polo Concello de Teo e recollidos no Anexo Técnico do Convenio de Transporte 
Metropolitano asinado o 3 de decembro do 2010. 
 
4.- Mostrar o apoio da Corporación Municipal de Teo ás reivindicacións da 
plataforma veciñal que reclama melloras do transporte público no corredor da 
AC841, en especial no que se refire á armonización de horarios e frecuencias, así 
como na mellora dos medios empregados e na ampliación da oferta. 
 
5.- Instar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta 
de Galicia á mellora do sistema das tarxetas metropolitanas, cuxo deficiente 
funcionamento provoca molestias innecesarias á veciñanza, obrigando a 
múltiples e continuos cambios de tarxeta. 
 
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 cinco minutos, momento 

no que se incorporan á sesión todos/as os/as concelleiros/as da Corporación presentes 

antes do receso, agás a concelleira do equipo de goberno, Mª Carmen Álvarez Garea, 

que se incorpora dous minutos despois. 

 

6.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG DIANTE DO 25 DE NOVEMBRO DE 2013, 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 á concelleira do BNG, D.ª Carmen Diéguez González. 

 

A Sra. Diéguez sinala que se pasa dun tema importante, a outro que tamén o é e que 

sempre afecta a todos, aínda que a veces creamos que estamos fora de perigo. 

 

Explica a Sra. Diéguez que se trata dunha moción contra os recortes en materia de 

violencia de xénero, engadindo que dende o BNG creen que a loita contra a violencia 

de xénero non está sendo unha prioridade para o PP, xa que dende que chegou ao 
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goberno ten recortado un millón de euros. Salienta a Sra. Diéguez que fan fincapé no 

salario da liberdade e nos recortes que se fan nas axudas ás vítimas de violencia de 

xénero. 

 

A Sra. Diéguez da conta da moción do seu grupo de 30 de outubro de 2013 (rex. 

entrada nº 9.755) que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de benestar social e igualdade de 25/11/2013.  

“CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleira do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN DIANTE DO 25 DE 

NOVEMBRO DE 2013, DIA 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 as vítimas.  

Na Galiza, desde 2009 redúcense cada ano as denuncias en números absolutos de 6.068 en 

2009, a 5.153 en 2011, a 4.788 en 2012. Así, a porcentaxe de denuncias presentadas por cada 

10.000 mulleres en Galiza sitúase no 33,3%, a segunda cifra máis baixa do Estado español, só 

superada por Castela-León co 32,2%, sen que esta redución se poida achacar a unha diminución 

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.  

Continúan sen se desenvolver 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 
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rede pública a atención psicolóxica de mulleres e crianzas afectadas, unha atención fundamental 

para construír a autonomía persoal e iniciar unha nova vida. 

A pesar dos 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. No momento en que todas as asociacións de 

mulleres alertan con diferentes informes que “a crise supón un freo para denunciar, polo temor a 

non encontrar emprego e verse sen recursos para saíren adiante” sorprende que o goberno galego 

non analice as necesidades das mulleres que sofren violencia de xénero neste momento concreto e 

non aplique con dilixencia as leis vixentes. 

Moitos concellos foron 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 viviren sen 

violencia.  

Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte 

ACORDO 

1- A Corporación municipal asume o compromiso de manter e mellorar os recursos 

municipais de información, acompañamento e asistencia a vítimas de violencia de xénero. 

2- A Corporación municipal insta ao Goberno galego a facer efectiva a Lei galega para a 

prevención e o tratamento da violencia de xénero e deste modo : 

- Mellorar as axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero, para 

o que cómpre estabelecer uns baremos de renda idénticos aos que se recollían nas 

convocatorias anteriores a 2011, eliminar a incompatibilidade do cobro desta axuda no 

caso de se beneficiar con anterioridade das medidas recollidas no artigo e garantir que o 
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prazo de presentación de solicitudes desta axuda está aberto durante todo o ano, fixar un 

prazo máximo de 30 días para a resolución e pago efectivo das axudas desde o momento 

da súa solicitude. Dada a situación de crise económica que viven as mulleres galegas, é 

preciso, asemade, ampliar a duración das axudas a 18 meses prorrogábeis até 24 meses 

segundo a situación da vítima.  

- Presentar perante o Parlamento un estudo e valoración desta axuda económica durante 

os sete anos da súa aplicación.  

- Dar cumprimento ao contido do artigo 25 que recollece a necesidade de integrar a 

“Atención psicolóxica” como un servizo de atención primaria, en coordinación coa 

atención especializada nas áreas sanitarias. 

- Implantar, tal como recolle o artigo 27 da lei, a través do departamento competente no 

ámbito sanitario un sistema de rexistro de casos de violencia de xénero.  

- Dar cumprimento, de xeito prioritario, ao artigo 35 de “Medidas específicas no ámbito 

da formación e do emprego” garantindo que as mulleres que sofren violencia de xénero 

sexan colectivo preferente na totalidade da normativa autonómica relativa ao 

estabelecemento de axudas e subvencións ás empresas para a contratación de persoal e 

na empregabilidade en xeral. 

- Garantir o cumprimento dunha “Atención xurídica” axeitada, permanente e 

especializada en materia de violencia de xénero. Garantirase que as persoas 

profesionais que presten estes servizos terán unha formación específica en materia de 

violencia contra as mulleres como requisito para o exercicio desta atención. 

3.- Corporación municipal insta ao Goberno Galego a demandar de xeito efectivo do 

goberno do estado a creación dos xulgados específicos de Violencia de xénero nas cidades galegas 

que a día de hoxe aínda carecen deles”. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

amosa o seu apoio á moción. 
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Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción, 

engadindo que o outro día estando coa xente que foi o acto de Teenses pola igualdade, 

se falaba da preocupación que se ten nos centros de información a muller porque coa 

reforma local van a desaparecer, estándose de novo usurpando competencias en 

temas que son fundamentais. 

  

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede á palabra á concelleira do seu grupo, 

D.ª Mª de las Mercedes Souto Abeijón. 

 

A Sra. Souto sinala que xa o PP na Comisión Informativa amosou o seu apoio á 

moción, sen que exista ningún cambio ao respecto. Salienta que o grupo do PP está 

por enriba de cores políticos, defende sempre á muller e está contra da violencia de 

xénero. Remata a Sra. Souto a súa intervención sinalando que non vai a entrar máis 

alá, a pesar das dúbidas xurdidas en relación coa moción que o seu grupo ten sobre 

este asunto, engadindo que eles nunca dubidan e sempre están a favor. 

 

O Sr. alcalde anuncia o voto a favor do equipo de goberno. 

 

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dunha segunda 

quenda de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros presentes (6 concelleiros/as non adscritos/as, 6 
PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), acorda: 

1- A Corporación municipal asume o compromiso de manter e mellorar os 
recursos municipais de información, acompañamento e asistencia a vítimas de 
violencia de xénero. 

2- A Corporación municipal insta ao Goberno galego a facer efectiva a Lei galega 
para a prevención e o tratamento da violencia de xénero e deste modo : 

- Mellorar as axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de 
xénero, para o que cómpre estabelecer uns baremos de renda idénticos aos que 
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se recollían nas convocatorias anteriores a 2011, eliminar a incompatibilidade do 
cobro desta axuda no caso de se beneficiar con anterioridade das medidas 
recollidas no artigo e garantir que o prazo de presentación de solicitudes desta 
axuda está aberto durante todo o ano, fixar un prazo máximo de 30 días para a 
resolución e pago efectivo das axudas desde o momento da súa solicitude. Dada a 
situación de crise económica que viven as mulleres galegas, é preciso, asemade, 
ampliar a duración das axudas a 18 meses prorrogábeis até 24 meses segundo a 
situación da vítima.  

- Presentar perante o Parlamento un estudo e valoración desta axuda económica 
durante os sete anos da súa aplicación.  

- Dar cumprimento ao contido do artigo 25 que recollece a necesidade de integrar 
a “Atención psicolóxica” como un servizo de atención primaria, en coordinación 
coa atención especializada nas áreas sanitarias. 

- Implantar, tal como recolle o artigo 27 da lei, a través do departamento 
competente no ámbito sanitario un sistema de rexistro de casos de violencia de 
xénero.  

- Dar cumprimento, de xeito prioritario, ao artigo 35 de “Medidas específicas no 
ámbito da formación e do emprego” garantindo que as mulleres que sofren 
violencia de xénero sexan colectivo preferente na totalidade da normativa 
autonómica relativa ao estabelecemento de axudas e subvencións ás empresas 
para a contratación de persoal e na empregabilidade en xeral. 

- Garantir o cumprimento dunha “Atención xurídica” axeitada, permanente e 
especializada en materia de violencia de xénero. Garantirase que as persoas 
profesionais que presten estes servizos terán unha formación específica en 
materia de violencia contra as mulleres como requisito para o exercicio desta 
atención. 

3.- Corporación municipal insta ao Goberno Galego a demandar de xeito efectivo 
do goberno do estado a creación dos xulgados específicos de Violencia de xénero 
nas cidades galegas que a día de hoxe aínda carecen deles. 
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7.- DITAME DA MOCIÓN DO PP SOBRE O DÍA INTERNACIONAL PARA A 
ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO. 

O Sr. alcalde cede a palabra á concelleira do PP, D.ª María de las Mercedes Souto 

Abeijón. 

 

A Sra. Souto da conta da moción do seu grupo de 15 de novembro de 2013 (rex. 

entrada nº 10.255), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa benestar social e igualdade de 25/11/2013.  

 

“JOSE MANUEL GUERRA CALVELO, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo, en 
nome e representación do mesmo e ó abeiro do establecido no 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 XENERO, para o pleno do Xoves 28 de novembro de 2013 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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 e contra os fillos menores dependentes das mesmas. 

É  unha  data  na  que  as  mulleres  víctimas  desta  violencia  vense  abrumadas  por  diferentes 
manifestacións:  minutos  de  silencio,  manifestos  públicos,  esixencia  de  novas  leis,  máis 
concienciación  cidadá,  solicitudes  de  cumprimento  de  penas  íntegras  para  os 
maltratadores....pero a solución a esta  lacra familiar e social non se dá acadado...este tipo de 
terrorismo  séguese  practicando....hai  algo  que  non  está  funcionando  cando  se  pensa  nunha 
solución. 

As  leis,  tanto  estatal  como  autonómica  contra  a  Violencia  de  Xénero  protexen  non  só  ás 
mulleres  senón  tamén  ás  víctimas  infántís  desta  violencia  de  xénero  y  hai  protocolos  de 
actuación autonómicos que deberían de funcionar urxentemente e con eficacia. 

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. 

É  certo  que,  a  sociedade,  dunha  forma  ou  outra  quere  facer  un  chamamento  á  rebelión 
colectiva da cidadanía contra a violencia de xénero e non podemos consentir que esta situación 



 

 - 44 -

se  siga mantendo.  Poñer  o  noso máis  enérxico  empeño  en  romper  esta  dinámica  criminal  e 
protexer ás víctimas. A todas as víctimas. 

Tamén e certo que o maltratador  fai un  traballo, previo ás agresións, exhaustivo para que os 
mecanismos  de  defensa  da  víctima  non  existan.  A  súa meta  é  anular  á  persoa  e manter  o 
control sobre ela. A víctima sufre esta situación en privado e non deixa que trascenda ás persoas 
da súa contorna. 

A realidade demostra que non vale só coa protección  institucional. A denuncia facilita a posta 
en marcha  dun  sistema  completo  de  protección,  tanto  para  a muller  como  para  todo  o  seu 
medio. Debemos de ser moi conscientes de que o silencio e o mellor cómplice dos maltratadores 
porque  lles  proporciona  a  total  impunidade  e  unha  ampla  liberdade  para  cometer  os  seus 
brutais actos.  

Queremos facer un chamamento á conciencia de toda a cidadanía deste País para movilizarnos 
contra os maltratadores, para que non atopen ningún  resquicio de  impunidade para os  seus 
actos. Coa lealdade e corresponsabilidade de todas as Administracións, coa unidade de todas as 
forzas  políticas  contra  o  maltrato  asasino  e  co  Poder  Xudicial  aplicando  as  Leis  contra  a 
Violencia de Xénero para tratar de contribuír á erradicación desta lacra. 
 
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 
Tamén se deberían de incluír charlas formativas dirixidas a persoas adultas/os en Casas 
Comúns e Asociacións  , pois entendemos a concienciación e a educación da sociedade, 
desde as idades máis temperás, como a base da solución. 

 
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  e  que  os mecanismos  de  protección  ás  víctimas 
sexan  eficaces  e  efectivos,  non  sacando  da  súa  contorna  á  víctima  senón  ós 
maltratadores asasinos e non encerrando en casas de acollida ás víctimas senón facendo 
o propio cos maltradores pero no cárcere o tempo marcado pola lei de forma íntegra”. 

 

A Sra. Souto sinala que na moción se pide que as penas se cumpran na súa totalidade 

porque esas mulleres e eses nenos teñen dereito a un mínimo de tranquilidade durante 

este tempo que a persoa está fora das súas vidas. Lembra a Sra. Souto que ese era o 

apartado que xerou dúbidas aos grupos e que dende o seu grupo creen que é 

aberrante o feito de que as mulleres soliciten ese cumprimento íntegro das penas, e 

que iso se lle negue, cando é moi necesario para restablecer a normalidade nunha 

familia. 
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Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

anuncia o seu apoio á moción. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que o outro día cando saíu da 

Comisión informativa coincidiu casualmente co Sr. Caamaño, o que fora Ministro de 

Xustiza, e lle preguntou polo tema, dicíndolle este que o cumprimento íntegro das 

penas é un principio básico do dereito en España e que hai unha norma, do ano 2003, 

aprobada polo PP, que fala diso, engadindo que o que pasa é que a xente esquece 

que o sistema penitenciario busca a reinserción social e cando fala do cumprimento 

íntegro das penas mete a liberdade condicional, o terceiro grado, o cuarto grado, etc, 

porén o terceiro grado e o cuarto grado son parte da condena. Di a Sra. Lemus que non 

vai a entrar no tema dos recortes, porque xa o fixo a Sra. Diéguez, explicando que se 

vai a abster por este tema, porque non entende o da aplicación íntegra das penas e a 

xustificación deste tema, cando se está falando dunha aplicación de principios 

penitenciarios. Reitera a Sra. Lemus que se vai a abster, engadindo que coñece a 

especial sensibilidade da Sra. Souto con esta tema, entendendo que dende o PP 

presentan a moción coa mellor intención, porén considera que hai cousas que non 

pode apoiar. 

 

Intervén a concelleira do BNG, Sra. Diéguez, quen anuncia a abstención do seu grupo. 

Salienta a Sra. Diéguez que lles parece ben a declaración de intencións do PP, que se 

pidan campañas de sensibilización en Teo, que xa se están facendo, que se pida á 

Consellaría cumpra a lei, etc, engadindo que non a poden apoiar porque a moción é un 

velo para encubrir procesos que está levando a cabo o PP, como os recortes, algo que 

non so di o BNG senón tamén as asociacións de vítimas, como se demostra por 

exemplo na asistencia psicolóxica que antes tiñan as vítimas cunha denuncia e agora 

non, sendo tamén maiores as trabas que se atopan para conseguir traballo, porque se 

están eliminando as medidas que antes existían para promover o emprego, ao igual 

que se denuncia que para acceder a unha vivenda exista unha lista ampla e sempre 

por tempo superior a 18 meses, etc. Explica a Sra. Diéguez que o salario da liberdade 

diminuíu nun 25 %, cando todos os organismos internacionais entenden que en época 
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de crise as axudas teñen que aumentarse. Remata a Sra. Diéguez a súa intervención 

sinalando que, por todo o exposto, o BNG se vai a abster. 

 

O Sr. alcalde cede a palabra ao concelleiro do equipo de goberno, D. Xosé I. Iglesias 

Villar. 

 

O Sr. Iglesias agradece ao PP que presente a moción, engadindo que lle consta que 

está fundamentada pola súa preocupación polo tema, engadindo que en todo caso 

unha moción se presenta dende un posicionamento político e teñen que ver o que o 

seu partido fai noutros ámbitos. Sinala que en relación co solicitado no punto 1 do 

acordo, o concello está a facer todas as intervencións que son posibles no ámbito 

educativo. Sinala que había unha asignatura, onde se trataba este tema, “educación 

para a cidadanía”, que o PP desterrou ao chegar o poder. Explica que existe unha 

permanente comunicación cos centros escolares, porén non é a súa función educar, xa 

que o sistema educativo debería ter recursos, como era a educación para a cidadanía, 

que permitiran abordar, de xeito integral, coñecementos transversais como a igualdade, 

na que descansa toda a prevención dos malos tratos. Salienta o Sr. Iglesias que dende 

o equipo de goberno non poden votar a favor da moción do PP, non pola parte 

explicativa, senón pola parte resolutiva, porque pensan que as penas son para 

rehabilitar, como di a Constitución, e se está pedindo reiteradamente o cumprimento 

íntegro das penas, dun xeito sesgado e manipulador, e iso non implica sempre maior 

seguridade para as vítimas. 

 

Intervén a concelleira do PP, Sra. Souto, quen di que cree que todos entenderon mal o 

punto segundo da moción, que se refire ao cumprimento da pena. Explica que 

normalmente os maltratadores por danos físicos, sen chegar ao asasinato, solen 

cumprir un ou dous anos, con todos as prerrogativas que teñen. Salienta que o outro 

día, un representante da policía dicía que era complicadísimo que un maltratador deixe 

de selo, engadindo que ela cree na reinserción. Di a Sra. Souto que, tratándose da 

intervención da Sra. Diéguez, quere salientar que se está tratando a moción do PP, que 

xa foi tratada a do BNG, que xa a apoiaron, e que ela non sacou todo o argumentario 

do que se investiu, aínda que o podía facer, engadindo que a moción do PP non di 

nada dos recortes. Di a Sra. Souto que dende o PP piden máis educación, non so no 
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colexio, senón tamén na familia, aínda sabendo que é difícil, porque hai cousas que 

están arraigadas, como esa sensación de que “a muller ao millo tamén o buscou”, algo 

que hai que exterminar. Opina a Sra. Souto que o que se pide na moción é simple, 

tratándose de defender á muller en canto ao seu maltratador, pedíndose un tempo de 

alivio. Considera a Sra. Souto que é unha pena que os demais grupos municipais se 

absteñan ante algo tan lóxico, porque a xente de Teo aposta ao cen por cen sen nada 

político. Remata a Sra. Souto a súa intervención sinalando que lle afectan as 

abstencións anunciadas, engadindo que tamén cree que lles afectará ás vítimas, 

porque non hai nada sesgado, non hai nada, hai si ou non, e o PP está con todos, 

cando presentan algo, e non está a medias, absténdose. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

renuncia a facer uso da mesma. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que ela está coas vítimas todos 

os días, e que os que estas queren son medidas. Di a Sra. Lemus que pode entender o 

cabreo da Sra. Souto, engadindo que explica que é un posicionamento dun partido e 

que a veces non se pode concordar e non se concorda. Sinala a Sra. Souto que por 

moito que lembremos o que necesita a sociedade, se non o aplicamos estamos no 

mesmo de sempre. 

 

Intervén a concelleira do BNG, Sra. Diéguez, quen lle pide á Sra. Souto que non se 

moleste, porque as cousas son máis complexas do que parecen, engadindo que lle 

aleda moito a posición desta concelleira. Explica a Sra. Diéguez que por moitas 

circunstancias, e tamén por idade e por profesión, ten un pouco máis de formación 

nese tema que a Sra. Souto, debéndose ter en conta que é diferente a concepción que 

do tema expón a Sra. Souto e a do BNG. Explica que dende o BNG non o consideran 

como unha cuestión individual, senón como unha cuestión social, máis complexa, e iso 

o ven por exemplo no sistema de violencia noutras culturas. As mulleres son vítimas de 

todo o sistema, non se trata dunha cuestión dun home e unha muller, é unha cuestión 

da sociedade, polo tanto para que as cousas cambien hai que poñer medidas e hai que 

avanzar e as leis moitas veces non son suficientes. Explica a Sra. Diéguez que as leis 

son moi importantes e a Administración ten a obriga de facelas cumprir e poñer todos 
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os medios, por iso están en contra de que se recorten partidas, resultando preciso que 

se volquen plenamente porque todos os recursos son poucos, e a vida dunha persoa 

vale moito e non hai cartos que a pague. 

 

A Sra. Souto salienta que dende o PP xa apoiaron a moción do BNG. 

 

A Sra. Diéguez dille que o sabe, engadindo que ela non pode apoiar a do PP polo tema 

dos recortes. 

 

Intervén o concelleiro do equipo de goberno, D. Xosé I. Iglesias Villar, quen di que hai 

que lembrar que o venres pasado se fixo unha actividade no concello e foi un exemplo 

da colaboración cidadá, porque o manifesto o leron un grupo de persoas do concello, o 

que supón tamén unha forma de sensibilización. Refírese o Sr. Iglesias á colaboración 

do IES, que tivo unha intervención de 25 nenos cunha obra de teatro e remata a súa 

intervención sinalando que sinten non poder apoiar a moción do PP, porque di o que di. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
sete votos a favor (6 PP e 1 grupo mixto-INTEO) e nove asbtenciósn (6 
concelleiros/as non adscritos/as,  2 BNG e  1 grupo mixto- PSdeGPSOE), 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 Tamén se deberían de incluír charlas formativas 
dirixidas a persoas adultas/os en Casas Comúns e Asociacións , pois 
entendemos a concienciación e a educación da sociedade, desde as idades máis 
temperás, como a base da solución. 

 

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 e que os mecanismos de 
protección ás víctimas sexan eficaces e efectivos, non sacando da súa contorna 
á víctima senón ós maltratadores asasinos e non encerrando en casas de 
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acollida ás víctimas senón facendo o propio cos maltradores pero no cárcere o 
tempo marcado pola lei de forma íntegra. 
 

8.- DITAME DA MOCION DO GRUPO MIXTO (PSdeG-PSOE) SOBRE A CALIDADE 
DA AUGA DE ABASTECEMENTO MUNICIPAL EN 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 grupo mixto (PSdeG-PSOE) de 13 de novembro 

de 2013 (rex. entrada nº 10.221, de 15/11/2013), que se recolle a continuación, 

ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda 

infraestruturas e servizos básicos de 25/11/2013.  

 
“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 CALIDADE DA AUGA DE ABASTECEMENTO 
MUNICIPAL EN 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 

 
Conforme ao artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da administración local de galicia, 
dentro da súa sección 2ª, os municipios prestarán, como mínimo, os seguintes servizos: 
 
 “En todos os municipios: … abastecemento domiciliario de auga potable”. 
 
O artigo 24 da Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación sanitaria de Galicia, establece 
que os concellos, sen prexuízo das competencias das demais administración públicas, terán 
en relación co obrigado cumprimento das normas e plans sanitarios as seguintes obrigas 
derivadas das súas competencias:  
 
“b) ... Control sanitario do medio natural e, en especial, a contaminación atmosférica, 
ruídos e vibracións, abastecemento e saneamento de augas...”. 
 
Pola súa parte, o artigo 4 do Real Decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se 
establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano especifica o 
seguinte: 
 
“a) Os municipios son responsables de asegurar que a auga subministrada a través de 
calquera rede de distribución no seu ámbito territorial sexa apta no punto de entrega ao 
consumidor. 
b) No caso de que a captación, a condución, o tratamento, a distribución ou o autocontrol 
da auga de consumo o realice un xestor ou xestores distintos do municipio, este velará polo 
cumprimento do establecido no real decreto por parte daqueles. 
...” 
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Desde hai varios anos, os problemas do servizo municipal de abastecemento de auga en 
Teo son múltiples e coñecidos por todos, debidos principalmente á insuficiencia da estación 
de tratamento das augas potables de Pontevea, en canto a tren de tratamento e caudais, 
para unha poboación en crecemento constante na última década. 
 
A solución pasa polas obras de ampliación da estación de tratamento de augas potables 
(ETAP) de Teo, que está en fase de execución, e que se prevé, como moi cedo, finalizada 
para a primavera do próximo ano, polo que aínda quedan moitos meses de agarda. 
 
En varias ocasións, o PSOE de Teo sinalou a mal calidade da auga municipal que chega aos 
fogares teenses. Turbia, con lixo e ás veces con olor, a auga durante gran parte do ano é de 
imposible consumo, e así desde o goberno municipal optouse en varias ocasións pola 
compra de auga embotellada para o consumo dos escolares nos centros teenses.  
 
Xa no último Pleno celebrado o día 28 de outubro, e tras a petición da concelleira Uxía 
Lemus, o grupo de goberno de Martiño Noriega comprometeuse que os resultados das 
análises da auga do abastecemento municipal serían públicos, na páxina web do Concello, a 
fin de que a veciñanza tivese a seguridade sempre de que a auga das súas casas e a que 
consumen os seus nenos nos centros escolares de Teo é potable. 
 
Así, desta forma temos na páxina web do Concello unha análise de Aquagest, na que se 
sinala que a auga da abastecemento municipal é APTA PARA O CONSUMO HUMANO CON 
NON CONFORMIDADE DE TURBIDEZ.  
 
O artigo 27 do Real Decreto 140/2003 antes sinalada, recolle que no caso de 
incumprimentos dos parámetros da parte C do anexo I, como é a turbidez, haberá unha 
comunicación á autoridade sanitaria.  
 
Unha vez notificado este incumprimento ou detectado pola propia autoridade sanitaria, esta 
valorará a apertura ou non dunha situación de alerta, incluso podendo chegar á prohibición 
de subministro ou consumo. 
 
No caso do incumprimento de parámetros do anexo I, parte C, a autoridade sanitaria 
valorará a cualificación da auga como “apta ou non apta para o consumo humano” en 
función do risco para a saúde. 
 
No caso do único informe de Aquagest existente ata a data na páxina web do Concello, é a 
todas luces incompleto, cun parágrafo digno de salientar como é o seguinte: 
 
“Hoxe, día 28/10/2013, os valores xa estaba case re-establecidos, alcanzando valores de 5 
ntu na rede de distribución, tal e como se indica na folla de control e a consellería de 
sanidade na súa Acta C -123201, do 28/10/2013 as 11.00 horas. 
Adxúntase o actada inspección de sanidade..” (non se xunta ningunha acta) 
 
Canto no último Pleno o PSdeG-PSOE de Teo solicitou a publicidade das análises de 
abastecemento municipal, referíase á totalidade destes informes, incluídas actas da 
empresa concesionaria e da Consellería de Sanidade. 
 
Estamos a falar dun tema que causa inquedanza entre a poboación teense e que ademais 
pode ser desencadear un gravísimo problema de sanidade pública. Polo tanto, a publicidade 
destas análises, e que sexan o mais completos posibles, é fundamental para asegurar o 
correcto funcionamento dun servizo público básico. 
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Nos últimos días, o tema alcanzou doses de surrealismo, cando o propio Concelleiro de 
Obras, Rafa Sisto en declaracións á prensa en data 7 de novembro, sinala que aínda que a 
auga que sae polas billas dos nosos fogares é apta para o seu consumo, “non é 
excesivamente recomendable para o uso”. 
 
Ante estas declaracións, a pregunta lóxica que calquera teense pode facerse, é para que é 
recomendable esta auga senón serve para o seu uso, cando estamos a falar dun 
abastecemento municipal, debidamente facturado a cada fogar teense. 
 
Cada vez son mais fogares en Teo que optan pola compra masiva de auga embotellada para 
o consumo directo ou para a cociña. Xa temos novas de electrodomésticos levados a 
reparar pola acumulación de restos sólidos procedentes da auga do abastecemento 
municipal. 
 
Se a calidade do servizo non é a adecuada, o Concello mentres continúe esta situación debe 
en primeiro lugar asegurar a total e completa potabilidade da auga de abastecemento 
municipal e segundo, garantir que a auga que non cumpra os estándares de calidade non é 
indebidamente facturada aos usuarios. 
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción dos seguintes  
 

ACORDOS 
 

1.- Publicitar, na páxina web do Concello de Teo, as análises da auga municipal, tanto 
efectuados por Aquagest, SA como pola Consellería de Sanidade, ata que se podan 
considerar solucionados os problemas do tren de tratamento e caudais na ETAP de Teo. 
 
2.- Instar ao Goberno municipal a que se proceda á redución proporcional dos importes das 
facturas do abastecemento de auga municipal, entendendo que nos días de incumprimento 
do parámetro da turbidez da auga municipal nas billas dos fogares teenses, o seu uso “non 
é excesivamente recomendable”. 
 
3.- Instar ao Goberno municipal a que, ata que se podan considerar solucionados os 
problemas do tren de tratamento e caudais na ETAP de Teo, se proceda ao reparto de auga 
embotellada para os centros escolares de Teo”. 
 

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

que é verdade que hai problemas coa auga e tamén que se está facendo un 

investimento importante en Pontevea, do que o 30 % o paga o concello.  

 

O Sr. alcalde di que o 30% era de partida, porén como a baixa repercute na Xunta, a 

porcentaxe do concello ascende agora ao 40%. 

 

O  Sr. Parajó pregunta cando vai a finalizar a obra. 

O Sr. alcalde resposta que en primaveira. 

 

O Sr. Parajó sinala que se trata dun tema que se vai a solventar e que por tanto haberá 

que apoiar a moción. 
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen anuncia o apoio do seu grupo, 

solicitando que se facilite toda  a información posible á veciñanza. Di o Sr. Fernández 

que se sabe que o problema está na potabilizadora, engadindo que, tratándose do da 

auga embotellada aos centros, cree que se está facendo. Anuncia o Sr. Fernández o 

apoio do seu grupo. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, e di que, aplicando o sentido común, van a 

apoiar a moción. Di o Sr. guerra que se está facendo unha cousa importante en 

Pontevea, engadindo que estaría mellor se non se perderan os tres millóns de euros de 

cando gobernaba o PSOE en Madrid e na Xunta en Santiago, xunto co BNG. 

 

O Sr. alcalde di que van a facilitar a aprobación da moción e anuncia a abstención do 

equipo de goberno, engadindo que todos son conscientes de onde veñen e do que 

fixeron para chegar ata aquí. Di o Sr. alcalde que se está publicando o que se solicitou 

pola Sra. Lemus, engadindo que non dispoñen de nada mais e que a propia concelleira 

citada recoñece que non é competencia do concello. Dirixíndose á Sra. Lemus dille que 

fala dunha cuestión que xa foi explorada, en relación co cobro, pero non se atopou 

unha fórmula para aplicala. Pídelle á Sra. Lemus que lle diga como se pode detraer 

dunha factura dous días nos que existe turbidez, existindo unha gran dificultade 

municipal para aplicar iso. Di o Sr. alcalde que, tratándose das obras, se lle dixo que a 

final de ano a calidade da auga podería ser mellor, aínda que remate en primavera, e 

cando rematen as obras se solventará o problema. Salienta o Sr. alcalde que se trata 

de obras nas que o concello pon o 40 %, engadindo que todos saben cal é o problema, 

cal é a solución e cal é a orixe, unha partida do orzamento estatal que non se executou 

e que obrigou a buscar financiamento autonómico e poñer financiamento local. Anuncia 

o Sr. alcalde que non van a votar en contra pero que tampouco se van a vincular con 

cousas que saben que non se poden cumprir.  

 

A Sra. Lemus explica que non ia a presentar unha moción, porén as declaracións do 

Sr. Sisto en relación de que “a auga é apta para o consumo, aínda que non sexa 

recomendable para o seu uso”, lle cabrearon. Lembra a Sra. Lemus que había tres 
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millóns de euros, e o PSOE está onde está por está por estes erros cometidos, pero o 

problema o seguen tendo. A Sra. Lemus agradece o apoios dos diferentes grupos. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que é verdade que estivo orzamentada esa cantidade e que sempre lle dixeron ao Sr. 

Leis que eses cartos non virían, é foi verdade, pero o bo é que a obra se está facendo 

e dentro de pouco cabe esperar que estea solventado. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que vai a contar o que pasou con esa 

emenda. Sinala que a emenda sae dunha asemblea local do BNG de Teo, onde se 

plantexa a cuestión da problemática da potabilizadora de Teo, que foi deseñada por un 

goberno do Partido Popular sen ter en con a problemática de Teo relacionado co 

problema da potabilidade. Explica o Sr. Fernández que se levou aos orzamentos do 

Estado, aceptouse a emenda  e un millón de euros era para a potabilizadora e dous 

millóns para o saneamento. Lembra o Sr. Fernández que pasa un ano e pasan dous, 

bloquease po tema pola Consellería de medio ambiente, e intentouse desbloquear, e 

finalmente a potabilizadora quedou como estaba e no 2011 conseguiuse unha parte do 

financiamento para levalo adiante. Salienta que porén cando un chega a cas ten que 

ver como sae a auga polo grifo, e el paga os impostos como os demais veciños, e ese 

é o problema. Sinala o Sr. Fernández que coa moción se está poñendo enriba da mesa 

o problema que existe, o problema de auga, de aí a posición do BNG a favor da 

moción. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen lle di ao Sr. Fernández que admira a súa 

sinceridade, pero que se perderon 3 millóns de euros. Tratándose da obra di que unha 

obra de 3 millón de euros non se fai en dous días, e hai que darlle tempo ao tempo. 

 

O Sr. alcalde di que todos son usuarios, engadindo que non é que os cartos non foran 

a vir, senón que o Sr. Leis dicía que non se podían orzamentar no concello porque as 

ia a executar o Ministerio ou a Consellaría. Di o Sr. alcalde que houbo moitas 

xuntanzas, e unha vez que a Xunta decidiu colaborar, en seguida se orzamentou, e 

agora estase executando. O Sr. alcalde di que, como sanitario, o tema lle preocupa,  e 
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que entende o malestar da xente, engadindo que a abstención do equipo de goberno 

supón recoñecer o problema, facilitando así a súa aprobación.  

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
dez votos a favor (6 PP, 2 BNG e 2 grupo mixto) e seis abstencións (6 
concelleiros/as non adscritos/as), acorda: 
 
1.- Publicitar, na páxina web do Concello de Teo, as análises da auga municipal, 
tanto efectuados por Aquagest, SA como pola Consellería de Sanidade, ata que 
se podan considerar solucionados os problemas do tren de tratamento e caudais 
na ETAP de Teo. 
 
2.- Instar ao Goberno municipal a que se proceda á redución proporcional dos 
importes das facturas do abastecemento de auga municipal, entendendo que nos 
días de incumprimento do parámetro da turbidez da auga municipal nas billas 
dos fogares teenses, o seu uso “non é excesivamente recomendable”. 
 
3.- Instar ao Goberno municipal a que, ata que se podan considerar solucionados 
os problemas do tren de tratamento e caudais na ETAP de Teo, se proceda ao 
reparto de auga embotellada para os centros escolares de Teo. 
 
 

9.- DITAME DA MOCIÓN BNG CONTRA A IMPUNIDADE DA MAREA NEGRA DO 
“PRESTIGE” E A PROL DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS MARÍTIMAS Á 
XUNTA DE GALICIA. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 18 de novembro de 2013 (rex. 

entrada nº 10.474, de 20/11/2013) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e 

servizos básicos de 25/11/2013.  
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“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiro e 

concelleira do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, 

presentan esta MOCIÓN CONTRA A IMPUNIDADE DA MAREA NEGRA DO “PRESTIGE” E A 

PROL DA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS MARÍTIMAS Á XUTNA DE GALIZA, para 

o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O sinistro do buque petroleiro ‘Prestige’ nas costas da Galiza o 13 de novembro de 2002 mostrou 

daquela o problema da seguranza do tráfico marítimo que circula polo corredor de Fisterra e ameaza 

as costas galegas, e, desgrazamente hoxe, coa sentenza ditada polo xulgado a total impunidade dos 

autores da marea negra e dos responsábeis políticos no goberno do PP no Estado e os seus cómplices 

na Xunta. 

A pesar de o litoral de Galiza ser o máis afectado do mundo pola contaminación derivada de 

accidentes marítimos destas características, pois nos últimos 43 anos houbo catro buques que 

provocaron importantes vertidos de hidrocarburos ao mar (Polycommander, Urquiola, Aegean Sea, 

Prestige), aos que se lle deben sumar outros sinistros en que tamén houbo unha importante 

contaminación mariña polo vertidos de produtos altamente contaminantes (Erkowitz, Cason), son as 

autoridades xudiciais as que permiten, despois de 11 anos, a pervivencia desta situación de risco e a 

impunidade manifesta dos responsábeis. 

A senteza do ‘Prestige’ permite que o Estado continúe controlando os dispositivos de transporte de 

mercadorías perigosas por mar nas costas galegas, impedindo que Galiza poida facelo en porto e en 

tránsito, e tamén que os medios de salvamento e prevención de catástrofes ambientais despregados 

nas nosas costas non sexan suficientes e adecuados para encarar situacións de risco ou combater a 

ameaza da contaminación. 

Así hoxe, con esta sentenza, non só se premia o feito da marea negra senón que os seus responsábeis 

quedan impunes, e ademais vale para apoiar a falta de vontade para transferir as competencias en 

tráfico marítimo e prevención de accidentes no mar á Xunta de Galiza, animando a actitude 

compracente dos gobernos español e  galego do PP, que non actúan nas instancias que ocupan para 

protexer os intereses dos galegos e galegas vinculadas directamente á actividade pesqueira no mar e 

que constitúe unha fonte de riqueza de moitas comarcas costeiras de Galiza.  
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Por todo iso, solicítase do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte  

ACORDO 

1. Lamentar a sentenza ditada pola marea negra provocada polo Prestige que permite a impunidade 

dos seus responsábeis, tanto políticos como materiais. 

2. Instar á Xunta de Galiza a que demande do estado español a transferencia das competencias para o 

control e inspección dos barcos que recalan nos portos galegos e dos que transitan polo dispositivo de 

separación de Fisterra, para poder aplicar unha política preventiva no transporte marítimo de 

mercadorías perigosas, ademais da competencia inherente ao salvamento marítimo e loita contra a 

contaminación mariña nas costas de Galiza. 

3. Apoiar as mobilizacións en contra da impunidade dos responsábeis da marea negra do Prestige e en 

demanda da transferencia de competencias á Galiza nesta materia. 

4. Enviar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do goberno do Estado e grupos do 

Parlamento galego”. 

Sendo as vinte e tres horas e oito minutos, sae do Salón de Plenos o concelleiro do PP, D. 

José A. Patiño Amboage, que se incorpora pasados dous minutos. 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di que el 

tamén está en contra da sentenza, sobre todo por non condenar a ninguén que pague os 

gastos ocasionados para corrixir a marea negra. Sinala que, tratándose da transferencia  

das competencias á Xunta de Galicia, non está de acordo, porque unha Administración 

autonómica non está preparada para dita transferencia. Remata o Sr. Parajó a súa 

intervención sinalando que, como esta última é o tema máis importante da moción, vai a 

votar en contra da mesma. 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción, 

tanto polo que se refire á sentenza como á transferencia de competencias na Xunta de 

Galicia. 

Sendo as vinte e tres horas e doce minutos, sae do Salón de Plenos a concelleira do 

PP, D.ª María de las Mercedes Souto Abeijón. 
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Intervén a concelleira do PP, D.ª Carmen Leborán Guldrís, quen sinala que o malestar 

social é unánime, engadindo que tratándose das competencias de control e inspección, 

se trata de competencias estatais, como di a Constitución española e o Estatuto de 

Galicia, tendo a Comunidade Autónoma unha obriga de colaborar en materia de 

persoal e material. Opina a Sra. Leborán que se tata dunha competencia que lle 

quedaría grande ás Comunidades Autónomas. 

 

O Sr. alcalde anuncia o apoio do equipo de goberno, compartindo o fondo e a forma da 

moción do BNG. Opina que resulta escandaloso como unha catástrofe natural non teña 

acadado ningún tipo de resultado tanto civil como penal, mandándoselle unha mensaxe 

terrible á sociedade. Remata o Sr. alcalde a súa intervención sinalando que parece que 

non pasou nada e que pode volver a pasar. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, di que o BNG vai a seguir demandando a 

transferencia de competencias para poder aplicar unha política preventiva. Lembra que 

o do Prestige foi fai once anos, e once despois todo segue igual. Salienta que para o 

BNG é fundamental que Galicia teña competencias nesta materia, porque é moi 

importante. Pregúntase o Sr. Fernández se ao mellor tamén é grande a competencia 

en materia, por exemplo, de sanidade, engadindo que quizais existan competencias de 

primeira e de segunda. Remata o Sr. Fernández a súa intervención sinalando que 

botan en falta, tratándose da sentenza, responsabilidades políticas. 

 

Sendo as vinte e tres horas e dezaoito minutos entra no Salón de Plenos a concelleira 

do PP D.ª Mª de las Mercedes souto Abeijón. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

sinala que nestes momentos xa existe un debate a nivel estatal sobre as competencias 

que teñen as Comunidades Autónomas en determinados casos, como sanidade e 

educación, e como sigan así as cousas non será extrano que volvan ao goberno 

central. Remata o Sr. Parajó a súa intervención dicíndolle ao portavoz do BNG, Sr. 

Fernández, que se lles fixeran caso o goberno central so quedaría regular o tráfico. 
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A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, non fai uso da súa quenda de intervención. 

 

A Sra. Leborán di que lle gostaría facer un apunte, no senso de que a propia sentenza 

deixa en evidencia a nunca máis, plataforma nacionalista que o único que pretendía era 

o desgaste do PP. 

 

O Sr. alcalde sinala que non comparte a idea de recuperar as competencias polo 

Estado e que está seguro de que en Galicia hai máis coñecemento das transferencias 

marítimas que en Madrid. Remata o Sr. alcalde a súa intervención dicíndolle á Sra. 

Leborán que a plataforma foi moito máis que unha plataforma nacionalista. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 1 grupo mixto-
PSdeG-PSOE) e sete en contra  (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda: 
 
1. Lamentar a sentenza ditada pola marea negra provocada polo Prestige que 
permite a impunidade dos seus responsábeis, tanto políticos como materiais. 

2. Instar á Xunta de Galiza a que demande do estado español a transferencia das 
competencias para o control e inspección dos barcos que recalan nos portos galegos 
e dos que transitan polo dispositivo de separación de Fisterra, para poder aplicar unha 
política preventiva no transporte marítimo de mercadorías perigosas, ademais da 
competencia inherente ao salvamento marítimo e loita contra a contaminación mariña 
nas costas de Galiza. 

3. Apoiar as mobilizacións en contra da impunidade dos responsábeis da marea negra 
do Prestige e en demanda da transferencia de competencias á Galiza nesta materia. 

4. Enviar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do goberno do 
Estado e grupos do Parlamento galego. 

10.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG PARA DEMANDAR A APLICACIÓN DE NOVOS 
CRITERIOS NO FINANCIAMENTO DOS CONCELLOS GALEGOS. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 
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O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 25 de outubro de 2013 (rex. 

entrada nº 9.753, de 30/10/2013) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de 

25/11/2013.  

 

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiro e 

concelleira do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, 

presentan esta MOCIÓN PARA DEMANDAR A APLICACIÓN DE NOVOS CRITERIOS NO 

FINANCIAMENTO DOS CONCELLOS GALEGOS, para o seu debate e aprobación polo 

Pleno da Corporación municipal. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A pretendida Reforma Local baséase na suposta estabilidade orzamentaria, un criterio 

falso tomado como desculpa para agochar a aplicación dunhas ideas políticas reaccionarias e 

claramente recentralizadoras que só pretenden eliminar toda capacidade de facer políticas 

alternativas desde o noso concello. 

O principal problema das administracións locais non é ese artificio, senon que é o actual 

modelo de financiamento local que non garante a suficiencia de recursos económicos aos 

concellos, que cada vez teñen dificultades máis crecentes para atender os servizos públicos. 

Neste contexto de crise económica, o incremento do déficit nas administracións locais non é o 

resultado do descontrol na xestión económica, senón da existencia dun imperfecto modelo de 

financiamento local, onde os concellos reciben unha pequena parte da recadación dos tributos 

do Estado, que impide a estes ter autonomía en impostos propios, mesmo tendo que asumir 

compromisos do Estado que lles supón outorgar obrigatoriamente exencións fiscais á Igrexa 

Católica, a organizacións relixiosas ou amplas bonificacións tributarias ás grandes empresas.  

Por iso hoxe é necesaria a reforma do financiamento local, para dotar dun marco 

estábel aos concellos con fin de asegurar a calidade na prestación de servizos públicos básicos. 

E abandonar o uniformismo que pretende o Estado e que se recoñeza a súa pluralidade, tendo 

en conta criterios específicos e propios no reparto da participación nos ingresos do Estado 
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(PIE) que tamén inciden no custo dos servizos, como é o caso da dispersión territorial ou o 

avellentamento da poboación, como ocorre en Galiza, a pesar de que, a dispersión, é un criterio 

que se aplica en todas as comunidades autónomas e non pola administración do Estado. 

Por todo iso, 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 a que adopte os criterios 

para o reparto da Participación nos Ingresos do Estado (PIE) de dispersión e 

avellentamento da poboación, por se tratar de factores que repercuten de xeito 

determinante sobre o custo dos servizos que prestan os concellos galegos. 

2. Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado a que redacte unha nova 

Lei de Financiamento Local que afronte os verdadeiros problemas dos concellos 

galegos. 

3. Trasladar o presente acordo ao presidente da Xunta de Galiza, grupos parlamentares no 

Parlamento de Galiza e ao presidente do goberno do Estado”. 

 

Sendo as vinte e tres horas e vinte e tres minutos, sae do Salón de Plenos a concelleira 

do grupo mixto Sra. Lemus, incorporándose á sesión pasados dous minutos. 

 

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

que o primeiro que hai que facer é reducir concellos, engadindo que a financiación 

debía de ser por número de habitantes. Anuncia o Sr. Parajó o seu apoio á moción.  

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á moción. 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo, D. José A. Vázquez Pallas. 
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O Sr. Vázquez sinala que é competencia de Madrid, aínda que no fondo da moción 

están de acordo, debéndose intentar chegar aos 20.000 habitantes. 

 

O Sr. alcalde anuncia o apoio do equipo de goberno, engadindo que na moción do 

BNG se recollen demandas históricas da FEGAMP. 

 

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dunha segunda 

quenda de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros presentes (6 concelleiros/as non adscritos/as, 6 
PP, 2 BNG e 2 grupo mixto),  acorda: 
 

1. Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno do Estado a que 
adopte os criterios para o reparto da Participación nos Ingresos do Estado 
(PIE) de dispersión e avellentamento da poboación, por se tratar de 
factores que repercuten de xeito determinante sobre o custo dos servizos 
que prestan os concellos galegos. 

2. Instar á Xunta de Galiza a que demande do goberno do Estado a que 
redacte unha nova Lei de Financiamento Local que afronte os verdadeiros 
problemas dos concellos galegos. 

3. Trasladar o presente acordo ao presidente da Xunta de Galiza, grupos 
parlamentares no Parlamento de Galiza e ao presidente do goberno do 
Estado. 

 

 

11.- DITAME DA MOCIÓN DO BNG PARA INCREMENTAR O FONDO DE 
COOPERACIÓN LOCAL.  

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 



 

 - 62 -

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 21 de outubro de 2013 (rex. 

entrada nº 9.754, de 30/10/2013), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de 

25/11/2013.  

 
“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiro e 

concelleira do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, 

presentan esta MOCIÓN PARA INCREMENTAR O FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL, 

para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación municipal. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

É preciso salientar a precaria situación económica en que se atopan os concellos 

galegos por mor das distintas medidas que se veñen aplicando desde o Goberno do Estado e da 

Xunta de Galiza, baixo o paraugas da chamada crise. Estas medidas consisten en recortes de 

todo tipo que obrigan moitas veces a un incremento das axudas destinadas a atender as persoas 

máis desfavorecidas, afectadas gravemente e sen posibilidade de afrontaren as súas necesidades 

máis perentorias. Por outra parte existen graves dificultades para prestar os servizos máis 

elementais por parte da administración local aos veciños e veciñas, un feito que obriga a 

demandar da Xunta de Galiza que as subvencións finalistas en concorrencia competitiva que 

foren posíbeis, sexan desviadas para engrosar o Fondo de Cooperación Local que o Goberno da 

Xunta de Galiza é incapaz de incrementar. 

As subvencións finalistas en concorrencia competitiva resultan para os concellos 

tremendamente complicadas no seu trámite administrativo e moitas veces están suxeitas ao 

clientelismo político. É ben sabido que os concellos, como administración máis próxima á 

cidadanía, son absolutamente capaces de determinaren onde son máis precisas e necesarias as 

intervencións municipais. 

Por outra parte, o Fondo de Compensación Ambiental, creado a partir da produción de 

enerxía eólica, reserva para a Xunta de Galiza os 2/3 do seu importe, por iso é necesario que se 

reduza a porcentaxe da Xunta de Galiza e destinar a cantidade resultante tamén ao Fondo de 

Cooperación Local. 
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Por todo isto, solicitamos do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte 

 ACORDO 

1. Instar á Xunta de Galiza para que todas as subvencións finalistas en concorrencia 

competitiva dirixidas aos concellos que puideren ser posíbeis, sexan derivadas para 

incrementar o Fondo de Cooperación Local.  

2. Instar á Xunta de Galiza para un reparto máis xusto do Fondo de Compensación 

Ambiental, incrementando o que corresponde aos concellos que, na parte que puider ser 

posíbel, pase a incrementar, así mesmo, o Fondo de Cooperación Local. 

3. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, grupos parlamentares no 

Parlamento de Galiza e FEGAMP”. 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

sinala que como dixo no punto anterior, o Sr. Fernández dixo que facía política de 

partido, e pregunta para que valen as políticas de partido fronte unha maioría absoluta. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen lle di ao Sr. Parajó que esa 

mesma pregunta lla podían facer a eles en Teo, e amosa a súa conformidade coa 

moción. 

 

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

grupo. Explica que a Xunta de Galicia, dende o ano 2009, ven mantendo unha contía 

para o fondo de cooperación local, no ano 2009 creou tamén un fondo extraordinario, 

de un millón de euros, e no 2010 creou outro fondo con dezaoito millóns de euros, para 

compensar a baixada do fondo de cooperación local, e estas medidas van máis alá do 

pacto local, alcanzándose en catro anos 31,4 millóns de euros. Explica o Sr. Vázquez 

Pallas que lles costa ir en contra e que por iso propoñen unha emenda transaccional 

que diría “Instar á Xunta de Galicia que, a pesar da minoración dos ingresos da 

Administración Autonómica na Lei de orzamentos do 2014, se sigan mantendo as 

contías presupuestarias no presente exercicio con que están dotados o fondo de 

cooperación local e de compensación ambiental”. Remata o Sr. Pallas sinalando que xa 

todos saben que a Xunta de Galicia e a FEGAMP están traballando co tema. 
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O Sr. alcalde amosa o apoio do equipo de goberno á moción, engadindo que coa 

mesma se ven a reclamar algo que veñen reclamando moitos concellos. Opina o Sr. 

alcalde que a medida podería rectificar prácticas clientelares e daría estabilidade 

financeira aos concellos. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, sinala que o seu grupo vai a manter a moción tal e 

como foi presentada. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

sinala que ia a ter un sentido de voto, porén vai a votar en contra porque o Sr. 

Fernández se pecha en banda. 

 

A  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, 

renuncian á súa respectiva quenda de intervención. 

  

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as,  2 BNG e 1 grupo mixto/ 
PSdeG-PSOE) e sete en contra (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda: 

1.- Instar á Xunta de Galiza para que todas as subvencións finalistas en 
concorrencia competitiva dirixidas aos concellos que puideren ser posíbeis, 
sexan derivadas para incrementar o Fondo de Cooperación Local.  

2.- Instar á Xunta de Galiza para un reparto máis xusto do Fondo de 
Compensación Ambiental, incrementando o que corresponde aos concellos que, 
na parte que puider ser posíbel, pase a incrementar, así mesmo, o Fondo de 
Cooperación Local. 

3.- Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, grupos parlamentares 
no Parlamento de Galiza e FEGAMP. 

12.- DITAME DA MOCION DO GRUPO MIXTO (PSdeG-PSOE) PARA INSTAR Á 
XUNTA DE GALICIA A DESISTIR DA PRETENSIÓN DA SUBA DO CANON POLO 
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TRATAMENTO DO LIXO NA PLANTA DA SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO 
AMBIENTE (SOGAMA). 

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 13 de novembro de 2013 (rex. 

entrada nº 10.222, de 15/11/2013) que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de 

25/11/2013.  

 
“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, relativa a “INSTAR Á XUNTA DE GALICIA A DESISTIR DA 
PRETENSIÓN DA SUBA DO CANON POLO TRATAMENTO DO LIXO NA PLANTA DA 
SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE (SOGAMA)”,, 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 proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 
2014, presentado pola Xunta de Galicia, e en concreto na Disposición Adicional 21ª, Dous, 
preténdese a revisión do canon unitario de tratamento por tonelada de lixo, a percibir pola 
Sociedade Galega de Medio Ambiente, pasando este a alcanzar un importe de 74,64 
€/Tonelada métrica tratada, mais IVE. 

 
Na actualidade o importe que abonan os 296 concellos galegos, que utilizan os servizos de 
SOGAMA, é de 55,91 €/Tonelada métrica tratada, mais IVE, co cal, de aprobarse 
definitivamente a pretensión da Xunta de Galicia, o canon se incrementaría nun 33,5%. 
 
Xustifica a Xunta este desmedido incremento na caída das primas estatais que percibe 
SOGAMA pola valorización enerxética dos residuos (incineración de lixo), caída que ten a 
súa orixe nunha decisión do Goberno Rajoy. 
 
O certo é que, analizando as contas que se recollen no proxecto orzamentario autonómico 
para o próximo ano, SOGAMA, co novo canon, pasaría de ter perdas no exercicio de 2013 a 
ter uns beneficios no 2014 de 6.624.160€, despois de impostos. 
 
Non resulta comprensible, nin aceptable que unha sociedade do sector público autonómico 
galego como SOGAMA, adscrita á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas,  na que a Xunta de Galicia ten o 51% do capital social, se plantee, nos 
tempos de crise que estamos a sufrir, a prestación dun servizo público, con afán 
recadatorio, toda vez que o fin da suba non é o de conseguir a  simple cobertura de costos 
do servizo, senón tamén o de xerar uns inxustificados beneficios, beneficios que serían 
directamente detraídos dos xa moi empobrecidos petos dos cidadáns. 
 
É de todos coñecido que a práctica totalidade dos concellos están a sufrir unha importante 
diminución dos seus ingresos, atopándose nunha situación moi delicada que lles ten 
obrigado a deixar de prestar aos seus veciños algúns servizos moi necesarios. De levarse a 
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cabo este incremento que pretende a Xunta a penuria do municipalismo galego será 
moitísimo maior. 
 
A Xunta de Galicia, en vez de demandar compensacións ó Goberno central polos recortes 
que sufrirá SOGAMA nas primas pola coxeneración eléctrica, opta pola solución socialmente 
mais inxusta: incrementar o canon, obrigando ós Concellos a subir o canon que deberán 
abonar os seus veciños polo tratamento do lixo.  
 
Incremento do canon, que podería implicar unha suba da taxa do lixo que no caso do 
Concello de Teo uniríase a modificación xa aprobada no Pleno do 27/10/2011, cos votos a 
favor só do grupo de goberno, cun incremento no rural do 56%. 
 
Resulta insultante a carencia da mais mínima sensibilidade social da que da mostra a Xunta 
de Galicia do Partido Popular nun asunto como este. Gobernando baixo a fórmula do 
“ordeno e mando” da as costas ós galegos e castiga dun xeito inmisericorde os seus 
intereses.  
 
Os Socialistas apostamos por afrontar esta situación dende o diálogo e o respecto 
institucional entre os poderes locais, representados na FEGAMP,  e o poder autonómico, e 
demandamos da Sociedade Galega de Medio Ambiente ter cumprido coñecemento da 
realidade da súa xestión económico financeira e organizativa, así como dos parámetros de 
eficiencia medio ambiental e ecolóxica que alcanza no tratamento dos residuos que se lle 
confían. 
 
Ademais, e como xa se sinalou, esta suba autonómica do canon nun 33,5% podería implicar 
outro incremento das taxas municipais, polo que a veciñanza de Teo sufriría nun dos peores 
momentos socio-económicos da súa historia unha suba inaceptable. 
 
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción dos seguintes  
 

ACORDOS 
 
1º. Demandar ao Presidente da Xunta de Galicia a urxente retirada da proposta de 
incremento do canon por tratamento de residuos, recollida na Disposición Adicional 21ª, 
Dous, do proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o 
ano 2014. 

 
2º. Demandar ao Presidente da Xunta de Galicia e ao Presidente da Federación Galega de 
Municipios e Provincias a creación e posta en marcha dunha mesa de negociación, na que, 
coa presenza e colaboración de SOGAMA, se estuden os custos reais do tratamento de 
residuos dos concellos. 

 
3º. Dirixirse a todos os Grupos políticos, con representación no Parlamento de Galicia, a fin 
de que requiran da Xunta de Galicia a realización dunha auditoría externa (económico 
financeira, recursos humanos, produción, medio ambiental, etc.) da Sociedade Galega de 
Medio Ambiente, dándose traslado dos seus resultados á totalidade dos concellos que 
utilicen seus servizos. 

 
4º. Demandar do Presidente da Xunta de Galicia que, para o caso de que non se retire a 
iniciativa da nova tarifa do canon de tratamento de residuos dos orzamentos autonómicos 
do 2014, o incremento que sufra o mesmo respecto ó do ano 2013 sexa asumido 
integramente polo Goberno autonómico, sen repercusión algunha nas transferencias ós 
concellos”.   
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Sendo as vinte e tres horas e trinta e nove minutos sae do Salón de Plenos o 

concelleiro do equipo de goberno, D. Ignacio Iglesias Villas, e a concelleira do BNG D.ª 

Carmén Diéguez González, que se incorporan á sesión plenaria pasados un e dous 

minutos, respectivamente. 

 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

anuncia a súa abstención. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que dende o BNG están de acordo 

coa retirada, porén creen que hai que ir un paso máis alá que a retirada do canón de 

Sogama e apostar por un novo modelo de xestión. Refírese o Sr. Fernández a un dos 

párrafos da moción no que se recolle que “A Xunta de Galicia, en vez de demandar 

compensacións ó Goberno central polos recortes que sufrirá SOGAMA nas primas pola 

coxeneración eléctrica, opta pola solución socialmente mais inxusta: incrementar o 

canon, obrigando ós Concellos a subir o canon que deberán abonar os seus veciños 

polo tratamento do lixo”, aclarando que o BNG considera que non se trata de 

compensar polo goberno central, por iso din que queren apostar por outro modelo. 

Anuncia o Sr. Fernández a abstención do seu grupo. 

 

Intervén a concelleira do PP, D.ª Mª de las Mercedes Souto Abeijón, quen anuncia a 

abstención do seu grupo, sinalando que sí é certo que Sogama curiosamente repartiu 

beneficios no 2006-2007, engadindo que están a favor dos veciños, no están de acordo 

coa suba, porén existen unha serie de condicións que se están a dar para que esta 

suba se realice, segundo parece. Remata a Sra. Souto a súa intervención sinalando 

que dende o concello se poderían ver outras posibilidade de reciclaxe.  

 

O Sr. alcalde amosa a conformidade do equipo de goberno coa moción. Explica que no 

concello suporá unha suba de 166.000 €/ano e iso provocará que se produza a 

paradoxa de que a recollida do lixo teña un custe similar ao tratamento. Opina o Sr. 

alcalde que é indigno que sempre o paguen os máis febles. Di que se están buscando 

fórmulas, aínda que a marxe é escasa. Explica que xa lle dixo á Sra. Lemus que non 

entende como unha moción tipo recolle determinadas cuestións que aparecen 

sesgadas, por exemplo falar da suba de 56 € cando non se di que o custe do recibo en 
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Teo é o máis baixo da Comarca, resultando deficitario. O Sr. alcalde di que teñen 

decidido polo momento no facer a suba, o que volta a desbaratar o intento de recortar o 

déficit. Remata o Sr. alcalde sinalando que tendo en conta a moción do BNG a van a 

apoiar, porén agora se van a abster por esas cuestións. 

 

A Sra. Lemus di que quizais sexa a primeira vez que se vai a aprobar unha moción por 

unha soa persoa. Sinala que non vai a entrar a discutir o da moción tipo, engadindo 

que a próxima vez vai a solicitar o visto e prace do Sr. alcalde. Explica que a moción do 

BNG lle parece moi acertada, salienta que hai pouco prazo e agradece as abstencións. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que a Xunta de Galiza dixo claramente que o que non quixera seguir en Sogama que 

se vaia, engadindo que vai a chegar un momento en que os veciños non poidan pagar. 

Anuncia o Sr. Parajó a súa abstención. 

 

O portavoz do BNG, Sr. Fernández, e a concelleira do PP, Sra. Souto, renuncian a súa 

respectiva quenda de intervención. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
un voto a favor (1 grupo mixto- PSdeGPSOE), e quince abstencións (6 
concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG e 1grupo mixto-IN-TEO), acorda: 
1º. Demandar ao Presidente da Xunta de Galicia a urxente retirada da proposta de 
incremento do canon por tratamento de residuos, recollida na Disposición 
Adicional 21ª, Dous, do proxecto de Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o ano 2014. 

 
2º. Demandar ao Presidente da Xunta de Galicia e ao Presidente da Federación 
Galega de Municipios e Provincias a creación e posta en marcha dunha mesa de 
negociación, na que, coa presenza e colaboración de SOGAMA, se estuden os 
custos reais do tratamento de residuos dos concellos. 
 
3º. Dirixirse a todos os Grupos políticos, con representación no Parlamento de 
Galicia, a fin de que requiran da Xunta de Galicia a realización dunha auditoría 
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externa (económico financeira, recursos humanos, produción, medio ambiental, 
etc.) da Sociedade Galega de Medio Ambiente, dándose traslado dos seus 
resultados á totalidade dos concellos que utilicen seus servizos. 

 
4º. Demandar do Presidente da Xunta de Galicia que, para o caso de que non se 
retire a iniciativa da nova tarifa do canon de tratamento de residuos dos 
orzamentos autonómicos do 2014, o incremento que sufra o mesmo respecto ó 
do ano 2013 sexa asumido integramente polo Goberno autonómico, sen 
repercusión algunha nas transferencias ós concellos.   
 

13.- DITAME DA MOCIÓN BNG CONTRA A SUBA DO CANON DE SOGAMA. 

O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 18 de novembro de 2013 (rex. 

entrada nº 10.442, de 20/11/2013), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de 

25/11/2013.   

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro do grupo municipal do BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN CONTRA A SUBA DO 

CANON DE SOGAMA, para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O goberno do PP contempla nos orzamentos da Xunta de Galiza a revisión do canon de SOGAMA 

para acadar os 74,64 euros por tonelada tratada, sen IVE, o que vai supor un incremento de preto do 

34% para os máis de 290 concellos adheridos.  

Esta medida unilateral do PP, sen coñecemento nin participación dos concellos adheridos no proceso 

de toma de decisión, pretende un incremento desproporcionado e abusivo que se repite, como noutros 

ámbitos por parte do Goberno do PP, pola adopción de medidas dirixidas a salvar ás grandes 

empresas corporativas transnacionais, e neste caso pola decisión cuestionábel da reforma eléctrica 
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que favorece o oligopolio das grandes empresas enerxéticas, e penaliza as fontes de xeración 

alternativas. 

Esta proposta de incremento desmesurado dos custos de tratamento do lixo por parte de SOGAMA 

confirma as denuncias feitas con anterioridade polo BNG sobre o fracaso do proxecto SOGAMA e o 

Plano de Residuos Sólidos Urbanos implantado polo PP na Xunta de Galiza. Os feitos acontecidos 

desde a aplicación dese plano demostran seren falsas as afirmacións -do Goberno galego e de 

SOGAMA- de que se trataba da opción  máis respectuosa desde o punto de vista ambiental e con máis 

vantaxes económicas. Desde o punto de vista ambiental, SOGAMA  insiste na incineración dos 

residuos sólidos urbanos co fin da súa valorización enerxética, sen ter en conta outros principios 

reitores no tratamento do lixo de maior importancia ecolóxica, como a redución, a reutilización 

directa e a reciclaxe de residuos, a compostaxe, e a proximidade no tratamento, cuxa consideración 

prioritaria no deseño dun modelo de xestión do lixo, ademais de supor un modelo de xestión máis 

sustentábel ambientalmente, traduciríase nunha contención de custos.  

Por outra banda, desde a aprobación da Lei 10/1997, os sucesivos Gobernos do PP na Xunta tiveron 

empeño en impedir a existencia de plans alternativos, de modelos que priorizan a reciclaxe e 

compostaxe e mostran custos máis sensatos, para alén de crear máis emprego directo. De feito, a 

transformación de modelo de xestión dos RSU podería supoñer uns 2.000 novos postos de traballo con 

base en proxectos de comarcalización, cun menor custo ambiental e redución do custo de transporte.  

A Xunta de Galiza, a través de SOGAMA, ou doutras entidades que se crearen, debe ofrecer á 

cidadanía e aos concellos galegos modelos de xestión dos residuos alternativos á incineración e ao 

vertido. Só dentro dun modelo así poden facer unha política de prezos que favoreza os tratamentos 

ecolóxicos (recollida selectiva de calidade, reciclaxe, compostaxe) e penalice a recollida sen separar e 

o vertido e a incineración. Nun escenario deste tipo podemos reducir fortemente os custos de 

tratamento e evitar o incremento das taxas. Mentres tanto, aumentar os pagos a SOGAMA é financiar 

a ineficiencia ambiental e a destrución de recursos e empregos.  

Por todo isto, solicitamos do Pleno da corporación municipal a adopción do seguinte: 

ACORDO 

Instar á Xunta de Galiza a 
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1.- Retirar dos orzamentos do próximo ano o incremento previsto do canon de SOGAMA que deben 

satisfacer os concellos. 

2.- Que calquera modificación que se pretenda pase obrigatoriamente por un consenso coa FEGAMP 

e cos concellos implicados, coa participación de SOGAMA e da Consellaría con atribucións en medio 

ambiente. 

3.- Revisar en profundidade o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galiza 2010-2020, eliminando 

a previsión de construír un nova incineradora de residuos urbanos e apoiando un modelo que supere 

Sogama, mediante proxectos comarcais de reciclaxe e compostaxe, que posibilite a creación de 

emprego e alcanzar os obxectivos e recollida selectiva e reciclaxe dos modelos en funcionamento máis 

avanzados”. 

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, quen anuncia o seu apoio á moción. 

 

Intervén a concelleira do PP, D.ª Mª de las Mercedes Souto Abeijón, quen sinala que 

en Galicia existen tres plantas e tres modelos, e que o concello de Teo ten liberdade 

para adherirse a calquera dos tres. Salienta que, como afirman os que saben disto, son 

necesarios a incineración e a compostaxe. Explica que Barbanza manda a incineradora 

o 54,3% dos seus residuos e xente especialista neste ámbito está defendendo este 

sistema. Di a Sra. Souto que cando gobernou o BNG e o PSOE non fixeron ningún 

cambio en SOGAMA, que é nun 51 % da Xunta de Galicia, aínda que tiveron a 

oportunidade e deberían de telo feito. Explica a Sra. Souto que agora se recicla vidro, 

aceiro residual, que antes acaba en vertedoiros e agora non, engadindo que se 

penaliza o lixo na bolsa negra e se favorece o lixo na bolsa amarela, polo que haberá 

que facer esforzos e intentar mellorar a reciclaxe para diminuír a factura. Remata a Sra. 

Souto a súa intervención sinalando que non están de acordo coa suba do lixo. 

 

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dunha segunda 

quenda de intervencións. 
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Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
nove votos a favor (6 concelleiros/as non adscritos/as,  2 BNG e 1 grupo mixto- 
PSdeG-PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda instar á 
Xunta de Galiza a: 

1.- Retirar dos orzamentos do próximo ano o incremento previsto do canon de 
SOGAMA que deben satisfacer os concellos. 

2.- Que calquera modificación que se pretenda pase obrigatoriamente por un 
consenso coa FEGAMP e cos concellos implicados, coa participación de SOGAMA e 
da Consellaría con atribucións en medio ambiente. 

3.- Revisar en profundidade o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galiza 2010-
2020, eliminando a previsión de construír un nova incineradora de residuos urbanos e 
apoiando un modelo que supere Sogama, mediante proxectos comarcais de reciclaxe 
e compostaxe, que posibilite a creación de emprego e alcanzar os obxectivos e 
recollida selectiva e reciclaxe dos modelos en funcionamento máis avanzados. 

 

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  11/2013 
SESIÓN ORDINARIA PLENO MUNICIPAL 

- 23 DECEMBRO DE 2013 – 
 

Na Casa do Concello, a vinte e tres de decembro de dous mil trece, 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 
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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  959/13 Á  1052/13). 

2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE 
OBRAS E SERVIZOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL (POS 2014). 

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESESTIMACIÓN DO RECURSO 
DE REPOSICIÓN CONTRA O  ACORDO DE RECUPERACIÓN DE CAMIÑO EN 
MOUROMORTO. 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE 
REVISIÓN DE OFICIO DE ACORDO PLENARIO DE 30/04/2007 SOBRE 
“AMPLIACIÓN DO PRAZO DO CONTRATO DE XESTIÓN DOS SERVIZOS DE 
ABASTECEMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS DO CONCELLO DE TEO”. 

5.- DITAME DA MOCIÓN  BNG PARA PARALIZAR A VENDA DE NOVAGALICIA 
BANCO. 
 
6.- DITAME DA MOCIÓN BNG PARA GARANTIR OS DEREITOS FUNDAMENTAIS 
DO PRESO ANTÓM SANTOS PÉRES. 

 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO (PSdeG-PSOE) SOLICITANDO A 
COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO ALCALDE PARA DAR CONTA DAS 
XESTIÓNS REALIZADAS POR SOBRECUSTO DO CENTRO SOCIOCULTURAL 
TRANSPORTABLE E ACONDICIONAMENTO DE ZONAS VERDES E DEPORTIVAS 
DO CONCELLO DE TEO. 
 
8.- MOCIÓNS. 
 
9.- 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.- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (DA  959/13 Á  1052/13). 

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía ditadas dende o día 23 de novembro ata o 18 

de decembro de 2013, que comprenden os números 959 ao 1052, 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 dáse por enterado. 

 
 
2.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN DE 
OBRAS E SERVIZOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL (POS 2014). 

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 16 de decembro de 2013, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 19/12/2013. 

 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

Aprobación do Plan de Cooperación ás Obras e 
Servizos de competencia municipal (POS 2014) 

Tomando en consideración as bases reguladoras do POS 2014, 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 do seguinte acordo: 

1.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 
2014, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, no que se recollen os obras que o 
Concello ten previsto realizar, de acordo co financiamento que se indica: 
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A ) Realización de obras: 

Denominación da obra Estado + 
Deputación 

Concello Presuposto 
total 

Sendas 2014. Concello de Teo 103.411,86 
€ 

95.817,80 € 199.229,66 € 

Acondicionamento de vial en Carballal 75.000,00 € 13.239,35 € 88.239,35 € 

Acondicionamento de viais en Guldrís-
Solláns e o Sixto 

65.000,00 € 16.148,78 € 81.148,78 € 

Acondicionamento de vial en Pedreira 75.000,00 € 22.564,93 € 97.564,93 € 

Acondicionamento de viales nos tramos das 
rúas de Carballo e Bidueiro 

55.000,00 € 8.849,93 € 63.849,93 € 

             SUBTOTAL OBRAS 373.411,86 € 156.620,79€ 530.032,65 € 

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2014 e que se relacionan nesta táboa, 
redactados polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez  

B ) Financiamento de gastos correntes: 

Non se solicita financiamento neste capítulo 

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2014 no que se inclúen an obras que a continuación se 
indican, e aprobar os correspondentes proxectos redactados polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto 
Rodríguez Rodríguez. 

Denominación da obra Presuposto 

Acondicionamento de vial en Bouñou-Sestelo 62.815,53 € 

Acondicionamento de vial en Regoufe 71.628,83 € 

TOTAIS 134.444,36 € 

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 2014 os fondos necesarios para 
facer fronte á achega municipal das obras incluídas na anualidade do 2014. 

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e 
execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si esta prodúcese efectivamente. 
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6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras administracións 
públicas para o financiamento do investimento. 

7.- Autorizar á Deputación para obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria 
e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao corrente nas súas 
obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

8.- Facultar expresamente ao Alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente 
acordo e o correspondente expediente”. 
 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

amosa a súa conformidade co plan tal e como se consensuou cos diferentes grupos, 

engadindo que en todo caso lle gustaría formular unha queixa, no senso de que lle 

parece ben o consenso, porén lle parece mal como se quere levar partidistamente o 

tema aos medios de comunicación, como se fora cousa de un. Di o Sr. Parajó que 

agradecería que cando se trate nos medios se diga que foi consensuado. 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen amosa o seu apoio á proposta, 

engadindo que se agradece que sexa un plan consensuado. Sinala que, tratándose do 

dito polo Sr. Parajó, cree que hai cousas que se poderían mellorar en relación cos 

medios de comunicación. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen di que foi un plan consensuado cos 

grupos e nela se recollen, ademais doutras obras importantes, as que demandaba o 

BNG en relación coa seguridade viaria, que é un dos principais problemas do concello, 

na liña das dúas mocións presentadas polo BNG, en xaneiro e en outubro deste ano, 

unha na que se pedían medidas urxentes no acceso ao IES de Cacheiras e aos centros 

de ensino e de saúde en xeral, e outra na que se pedían medidas concretas en relación 

ao acceso do IES de Cacheiras. Salienta o Sr. Fernández que dende o BNG teñen 

claro o que hai que facer, dándose con esta proposta o primeiro paso. 

 

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

engadindo que tratándose do instituto de Cacheiras, foi o PP quen dixo o das sendas 

de cara a Augas Mansas, xa que o Sr. Fernández dixo de cara ó outro lado. 
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O Sr. alcalde di que, á hora de facer críticas, hai que ter rigor, porque na nota de 

prensa se di literalmente que foi “consensuado entre todos os grupo políticos na Xunta 

de Portavoces”, engadindo que o feito de que se fagan críticas gratuítas non lle parece 

ben. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que el non fixo críticas, senón que dixo o que dixo, engadindo que non lee a web 

porque é partidista. O Sr. Parajó pídelle ao Sr. alcalde que mire a prensa para ver se 

sae o que el dí ou non, engadindo que non criticou a ningún grupo, senón que se 

referiu a algo que cree que se fai mal. Remata o Sr. Parajó a a súa intervención 

sinalando que non se trata de darlle nin de quitarlle méritos a ninguén. 

 

A  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, o portavoz do PP, Sr. Guerra, e o portavoz 

do BNG, Sr. Fernández, non fan uso da súa quenda de intervencións. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros (7 concelleiros/as non adscritos/as, 6 PP, 2 BNG 
e 2 grupo mixto), acorda: 

1.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia 
municipal (POS) 2014, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, no 
que se recollen os obras que o Concello ten previsto realizar, de acordo co 
financiamento que se indica: 

A ) Realización de obras: 

Denominación da obra Estado + 
Deputación 

Concello Presuposto 
total 

Sendas 2014. Concello de Teo 103.411,86 € 95.817,80 € 199.229,66 € 

Acondicionamento de vial en 
Carballal 

75.000,00 € 13.239,35 € 88.239,35 € 

Acondicionamento de viais en 
Guldrís-Solláns e o Sixto 

65.000,00 € 16.148,78 € 81.148,78 € 

Acondicionamento de vial en 
Pedreira 

75.000,00 € 22.564,93 € 97.564,93 € 
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Acondicionamento de viales nos 
tramos das rúas de Carballo e 
Bidueiro 

55.000,00 € 8.849,93 € 63.849,93 € 

             SUBTOTAL OBRAS 373.411,86 € 156.620,79€ 530.032,65 € 

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2014 e que se 
relacionan nesta táboa, redactados polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto 
Rodríguez Rodríguez  

B ) Financiamento de gastos correntes: 

Non se solicita financiamento neste capítulo 

2.- Aprobar o Plan complementario do ano 2014 no que se inclúen an obras que a 
continuación se indican, e aprobar os correspondentes proxectos redactados 
polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez. 

Denominación da obra Presuposto 

Acondicionamento de vial en Bouñou-Sestelo 62.815,53 € 

Acondicionamento de vial en Regoufe 71.628,83 € 

TOTAIS 134.444,36 €

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 2014 os 
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na 
anualidade do 2014. 

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 
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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. 
 
 
3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESESTIMACIÓN DO RECURSO 
DE REPOSICIÓN CONTRA O  ACORDO DE RECUPERACIÓN DE CAMIÑO EN 
MOUROMORTO. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 16 de decembro de 2013, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de urbanismo, 

vivenda, infraestruturas e servizos básicos de 16/12/2013. 

 
“PROPOSTA ALCALDIA 

Considerando que, mediante Decreto da alcaldía de 4 de xullo de 2013 (res. 557/2013), 

iniciouse o expediente de recuperación de oficio do camiño sito en Mouromorto nº 50-

51, indebidamente ocupado por D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca media a 

colocación de dúas cancelas metálicas. 

Considerando que, tras a tramitación do correspondente expediente administrativo, con 

data de 28 de outubro de 2013, o Pleno da Corporación acordou desestimar as 

alegacións presentadas por D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca, mediante escrito 

de 14 de outubro de 2013 (rex. entrada nº 9.405, de 16/10/2013), e recuperar, por vía 

administrativa, a posesión do citado camiño. 

Considerando que o citado acordo foi debidamente notificado a D.ª Marcelina Margarita 

Otera Fonseca, que o recibiu o 29 de outubro de 2013. 

Considerando que a Sra Otero Fonseca, mediante escrito de 29 de novembro de 2013, 

presentou recurso de reposición contra o “acordo da alcaldía” de 28 de outubro de 

2013, (rex. entrada nº 10.989, de 03/12/2013), en base ás alegacións que, 

resumidamente, se detallan a continuación: 
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1.- Nulidade de pleno dereito ou anulabilidade da resolución recorrida, por non concurrir 

nela os presupostos fácticos para a “iniciación por parte da Administración local do 

expediente de recuperación de oficio”. 

2.- Inexistencia de camiño peonil e menos de carácter público. 

3.- Non acreditación do carácter público do terreo controvertido. 

4.- Falta de acreditación da titularidade pública do camiño. 

5.- Infracción do art. 41.3 LPAP, por falta do carácter demanial do camiño. 

Considerando que as alegacións formuladas pola Sra. Otero Fonseca no escrito de 

interposición do recurso de reposición ao que se refire o presente (rex. entrada nº 

10.989, de 03/12/13), son basicamente unha reprodución literal das formuladas no 

escrito de alegacións de 16 de xullo de 2013 (rex. entrada nº 6.485, de 19/07/13), no 

recurso de reposición interposto mediante escrito de 5 de agosto de 2013 (rex. entrada 

nº 6.967, de 07/08/13) e no escrito de alegacións de 14 de outubro de 2013 (rex. 

entrada nº 9.405, de 16/10/2013), sen que aporte agora a interesada ningún elemento 

novo ao respecto.  

 

Considerando que, tal e como se desprende do expediente, as citadas alegacións foron 

minuciosamente respostadas tanto no Decreto da alcaldía de 30 de xullo de 2013 (res. 

611/13), no Decreto da alcaldía de 6 de setembro de 2013 (res. 702/13) e no acordo 

plenario de 28 de outubro de 2013, sen que, en virtude da xa sinalada identidade de 

contido, aporte agora a interesada ningún elemento novo ao respecto que fora 

merecedor, no seu caso, de ser abordado por medio do presente, debéndose dar aquí 

por reproducida, como motivación, a recollida nas Resolucións citadas e, en especial, a 

motivación que dou lugar ao acordo plenario de 28 de outubro de 2013.  

 

Sen prexuízo do exposto, e de forma resumida, cabe salientar que: 

1.- Quedou debidamente acreditado a existencia dun camiño peonil e a posesión 

administrativa do mesmo, como se deduce, sen ningún tipo de dúbida, do expediente 

tramitado e, en especial, do seguintes documentos incorporados ao mesmo: 
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a) Informe do arquitecto técnico de 23 de xaneiro de 2013 (Exped núm. D.L. 3/2013). 

b) Informe da Policía local de 23 de febreiro de 2013 (Exped núm. D.L. 3/2013). 

c) Informe do arquitecto técnico de 29 de abril de 2013 (Informe 3/13. Exped. reposición 

da legalidade 5/13). 

d) Escrito de D.ª Delfina Bello Pazo de 30 de abril de 2013 (rex. entrada nº 3.438, de 

02/05/2013) (Exped. reposición da legalidade 5/13). 

e) Escrito de D.ª Delfina Bello Pazo de 29 de maio (rex. entrada nº 4.438), xunto cos 

documentos que o acompañan (Exped. reposición da legalidade 5/13). 

A documentación ata agora citada foi incorporada ao expediente de recuperación de 

oficio, en virtude do Decreto da alcaldía de 4 de xuño (res. 557/2013), por medio do cal 

se inicia o citado expediente.  

f) Informe do concelleiro de urbanismo, vivenda, infraestruturas e seguridade cidadá de 

25 de xuño de 2013. 

g) Informe do arquitecto municipal de 1 de xullo de 2013. 
 
h) Informe de Secretaría de 4 de xullo de 2013. 
 
i) Resolución da alcaldía de 4 de xuño (res. 557/2013), iniciando o expediente e 
adoptando a medida cautelar de retirada das cancelas. 
 
j) Acordo plenario de 29 de xullo de 2013, ratificando a medida cautelar de retirada das 
cancelas. 
 
k) Informe do arquitecto municipal de 1 de outubro de 2013. 
 
l) Proposta da alcaldía de 18 de outubro de 2013, ditaminada favorablemente pola 
Comisión informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e servizos básicos, de 24 
de outubro de 2013. 
 
m) Acordo plenario de 28 de outubro de 2013 sobre desestimación de alegacións e 
recuperación, en vía administrativa, do camiño sito en Mouromorto nº 50-51 
 
 
2.- Acreditación da posesión pública do terreo controvertido, con independiencia de 

cuestións relativas á titularidade do mesmo. 

Tal e como de forma minuciosa se motivou no acordo adoptado pola Pleno da 

Corporación na sesión de 28 de outubro de 2013,  a facultade de recuperación de oficio 

ten un carácter estritamente posesorio, polo que o seu exercicio lícito ven subordinado 

á real existencia de proba pola que se demostre, en primeiro lugar, a posesión 
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administrativa sen prexuízo da verdadeira natureza da súa titularidade dominical, e en 

segundo lugar, que tal uso público fora perturbado ou usurpado polo administrado, 

circunstancias que concorren no expediente obxecto do presente, xa que como se 

desprende do mesmo, dende tempos inmemoriais o camiño en cuestión ven sendo 

usado publicamente polos veciños do lugar de Mouromorto, correndo a cargo do 

concello a súa conservación e acondicionamento, e pasando polo subsolo do camiño 

en cuestión a condución municipal de saneamento que dá servizo á parte alta da aldea. 

 

Considerando que en virtude do carácter meramente posesorio da potestade de 

recuperación de oficio, esta contempla a situación de feito á marxe da titularidade 

dominical, e tende a recuperar posesión deixando imprexulgado o problema daquela 

titularidade civil a decidir pola xurisdición civil (STS 6 de marzo de 1998 e 23 de xaneiro 

de 1990). 

 

Considerando que o obxecto do expediente concrétase na recuperación de oficio do 

camiño sito en Mouromorto nº 50-51, indebidamente ocupado mediante a colocación 

de dúas cancelas metálicas, usurpando así un camiño cuxo uso público resulta máis 

que evidente, tal e como se pon de manifesto na documentación obrante no 

expediente.  

 

A maiores do exposto, cabe salientar que, á vista da información incorporada ao 

expediente, con data de 1 de  outubro de 2013 emitiuse informe polo arquitecto 

municipal, segundo o cal o camiño cuxa recuperación se pretende non está incluído nin 

na parcela de D.ª Marcelina Margarita Otero Fonseca, nin na parcela de D.ª Aurora 

Bello Pazos, tal e como o demostran, entre outros documentos, o levantamento 

topográfico encargado polo concello e presentado neste con data de 6 de setembro de 

2013 (rex. entrada nº 7.776), levantamento do que, na liña do exposto, se desprende 

que o camiño en cuestión non está integrado na finca de D.ª Marcelina Margarita Otero 

Fonseca, en contra do que esta ven afirmando ao longo do expediente. 
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Vista a sentenza de 23 de setembro de 2013, do Xulgado de instrución nº 1 de 

Santiago de Compostela, froito da querela interposta por D.ª Marcelina Margarita Otero 

Fonseca, segundo a cal: 

- resulta “xustificada a iniciación do procedemento de recuperación de oficio do camiño 

ocupado por dona Marcelina Margarita mediante a colocación de dúas cancelas 

metálicas, á vista da documental achegada polo Concello de Teo. Como a propia 

resolución indica (resolución da alcaldía de 4 de xullo de 2013) a decisión de proceder 

a recuperación de oficio do camiño veu apoiada por diversos informes que apuntaban á 

natureza pública deste”. 

- “Tampouco considera esta instrución que a recuperación de oficio do camiño 

supuxese a súa ocupación polo Concello sen autorización, ao proceder a entidade 

municipal no exercicio dunha prerrogativa administrativa que a normativa vixente prevé 

para os casos en que exista unha perturbación ou alteración posesoria, e limitarse o 

concello a restaurar a situación preexistente á instalación por dona Marcelina Margarita 

Otero Fonseca  das dúas cancelas de peche….”. 

En virtude do exposto e segundo o previsto nos artigos 116 e 117 LRJPAC e demais 

normativa aplicable, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do presente 

acordo: 

Primeiro.- Desestimar o recurso de reposición interposto por D.ª Marcelina Margarita 

Otero Fonseca, mediante escrito de 29 de novembro de 2013 (rex. entrada nº 10.989, 

de 03/12/2013), en base aos antecedentes e fundamentos xurídicos expostos. 

Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos 

procedentes” 

Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

amosa a súa conformidade coa proposta. 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á 

proposta, engadindo que se reiteran os argumento que se deron no Pleno de setembro. 
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Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, quen anuncia que o seu grupo manterá a 

mesma postura que tivo ata o de agora neste asunto. 

 

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

 

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dunha segunda 

quenda de intervencións. 

 

Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con 
once votos a favor (7 concelleiros/as non adscritos/as, 2 BNG e 2 grupo mixto), e 
seis abstencións (6 PP), acorda: 
Primeiro.- Desestimar o recurso de reposición interposto por D.ª Marcelina 
Margarita Otero Fonseca, mediante escrito de 29 de novembro de 2013 (rex. 
entrada nº 10.989, de 03/12/2013), en base aos antecedentes e fundamentos 
xurídicos expostos. 

Segundo.- Notificar o presente aos interesados con sinalamento dos recursos 
procedentes. 

 

4.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE 
REVISIÓN DE OFICIO DE ACORDO PLENARIO DE 30/04/2007 SOBRE 
“AMPLIACIÓN DO PRAZO DO CONTRATO DE XESTIÓN DOS SERVIZOS DE 
ABASTECEMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS DO CONCELLO DE TEO”. 

O Sr. alcalde da conta da proposta de 16 de decembro de 2013, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e 

asuntos económicos de 19/12/2013. 

 “Proposta da Alcaldía 

Asunto: Inicio de expediente de revisión de oficio de acordo plenario de 30 de 
abril de 2007 sobre “ampliación do prazo do contrato de xestión dos servizos de 
abastecemento e depuración de augas do concello de Teo”. 

Considerando que o contrato entre o Concello de Teo e Aquagest S.A., para a xestión 
do servizo municipal de auga potable, foi asinado o 2 de xaneiro de 1989 por un 
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período de cinco anos "prorrogables por períodos de tiempo iguales salvo 
denuncia.../...".  

Considerando que o  Pleno da Corporación, na sesión de 30 de abril de 2007, acordou 
modificar o citado contrato, formalizándose en documento administrativo a citada 
modificación o 24 de maio de 2007, dando lugar á prorroga da vixencia do contrato en 
cuestión polo período do 1 de xaneiro de 2009 ao 1 de xaneiro de 2029. 

Considerando que a citada modificación contractual do ano 2007 contaba co informe en 
contra da Intervención Municipal e foi amplamente discutida no Pleno celebrado o 30 
de abril de 2007, que acabou aprobando a ampliación do prazo do contrato de xestión 
por 20 anos cos votos a favor dos concelleiros/as do PP e de INTEO e coa oposición 
do resto das forzas políticas. Aínda máis, a nova secretaria xeral, que toma posesión o 
30 de abril de 2007, sinala nun informe de 25 de maio que se atopou o contrato 
asinado no seu despacho, sen posibilidade de informalo, e que a prórroga vulnera 
manifestamente os pregos e a normativa legal aplicable. 

Considerando que, trala constitución da Corporación xurdida das eleccións municipais 
de maio de 2007, o novo alcalde solicita un informe sobre o tema á asesoría xurídica 
da Deputación Provincial, informe que nas súas conclusións, entre outros aspectos 
cuestionables da prórroga contractual, sinala que se vulnera o prazo máximo legal de 
duración previsto no RDL 2/2000.  

Tomando como base estes informes, o novo goberno municipal propuxo ao Pleno da 
Corporación, na sesión extraordinaria celebrada o 30 de agosto de 2007, iniciar o 
procedemento de revisión de oficio do acordo plenario do 30 de abril de 2007, porén a 
proposta foi rexeitada con 7 votos en contra do PP e INTEO, 6 votos a favor do BNG 
(grupo de goberno) e 4 abstencións do PSdeG-PSOE. 

Consecuentemente, ratificada polo Pleno a validez da prórroga do contrato ata o ano 
2029, e reclamado pola empresa o cumprimento das cláusulas contractuais derivadas 
da modificación no referente á aprobación de liquidacións, incremento do IPC, 
actualización do cadro de prezos, incremento das tarifas, o etc., a partir daquel 
momento mantense un statu quo que, na práctica, supuxo asumir todas as obrigas e os 
poucos beneficios establecidos na prórroga contractual. 

Con todo, os días 28 e 29 de maio pasado, Aquagest, Promoción Técnica y financiera 
de abastecimiento de Agua S.A. presentou ao Concello de Teo dous documentos 
titulados "Determinación e xustificación dos custes de explotación da E.D.A.R., 
bombeos e rede de sumidoiros de Pontevea e o seu traslado á retribución vixente" (rex. 
entrada 4398 e 4462) e "Determinación e xustificación dos custes de explotación da 
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E.D.A.R. de Calo e reparto dos mesmos entre os concellos de Ames e Teo" (rex. 
entrada 4399 e 4463). Neles recóllense expresamente peticións de modificación de 
tarifas que, segundo os servizos de Intervención e Secretaría, obrigarían a unha nova 
modificación contractual. 

Considerando que, por outra banda, o concello non pode asumir calquera alteración 
contractual relacionada con novas infraestruturas ou novas modificacións tarifarias 
senón que, segundo establece o contrato, Aquagest S.A. debe responsabilizarse da 
xestión do abastecemento e saneamento na súa totalidade, e coas infraestruturas 
dispoñibles en cada momento, facturando por m3 tratado segundo as condicións 
establecidas na prórroga contractual. 

Visto o informe solicitado pola alcaldía e emitido, en decembro de 2013, polos asesores 
xurídicos do concello, e demais incorporados no expediente. 

Visto o disposto no artigo 102 da Lei 30/1992, de 30 de novembro, de réxime xurídico 
das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común (LRJPAC). 

En virtude do exposto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
acordo: 

Primeiro.- Iniciar o procedemento de revisión de oficio do acordo adoptado polo Pleno 
da Corporación na sesión de 30 de abril de 2007 sobre “Aprobación da proposta de 
ampliación do prazo do contrato de xestión dos servizos de abastecemento e 
depuración de augas do Concello de Teo”, por atoparse incurso na causa de nulidade á 
que se refire o artigo 62.1 e) LRJPAC. 

Segundo.- Conceder aos interesados un prazo de vista e audiencia no expediente, 
durante o prazo de 10 días, a contar dende o seguinte ao da notificación do presente, 
para que aleguen o que estimen conveniente en defensa dos seus dereitos achegando 
os documentos e xustificantes que consideren pertinentes. 

Terceiro.- Solicitar ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia en relación co 
expediente de revisión de oficio do acordo do pleno da corporación de 30 de abril de 
2007 sobre “Aprobación da proposta de ampliación do prazo do contrato de xestión dos 
servizos de abastecemento e depuración de augas do Concello de Teo”.  
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que non lembra se no contrato estaba a depuradora de Calo e de Pontevea. 

 

O Sr. alcalde aclara que a de Calo si e que a de Pontevea non. 
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O Sr. Parajó di que partindo diso, se existe un incremento podería ser por parte da 

depuradora de Pontevea. Pregunta o Sr. Parajó que ocorre coa débeda condonada 

para o caso de que se rexeite o contrato e qué ocorre coas obras executadas. Remata 

o Sr. Parajó a súa intervención sinalando que se trata dun tema delicado no que hai 

que fiar fino. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, quen anuncia o seu apoio á 

proposta, engadindo que xa fai meses que dixo que estaba disposta a apoiar este tipo 

de iniciativas. Tratándose do dito polo Sr. Parajó, a Sra. Lemus di que as cuestións 

plantexadas haberá que velas despois do ditame do Consello Consultivo, engadindo 

que non sabe ata que punto unhas obras executadas poden xustificar o mantemento do 

contrato. Salienta a Sra. Lemus que o informe da Deputación é demoledor e di que 

agradecería que, xa que se está revisando o tema, se plantexen outras posibilidades 

de xestión, como por exemplo unha xestión directa. Pide a Sra. Lemus que polo menos 

se faga un estudo para analizar esa posibilidade. Remata a Sra. Lemus a súa 

intervención sinalando que, de cara ao futuro, isto debe servir como acicate para que 

cando se fagan os contratos no concello se fagan doutra forma. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que o contrato é ilustrativo da forma 

de facer política no ano 2007, engadindo que, tal e como fixo o seu grupo no seu 

momento, nos Plenos de abril e agosto de 2007, van a apoiar a proposta, mantendo 

esa mesma posición, a diferenza doutros que cambiaron a postura de abril a agosto. 

Salienta o Sr. Fernández que naquel momento os argumentos para xustificar os votos 

eran pintorescos, como se desprende das actas, como por exemplo cando se facía 

referencia á negociación dun pacto de goberno, chantaxes e cousas dese tipo. Lembra 

que aquilo o viviu non como concelleiro, senón como militante do BNG, e que resultou 

absurdo. Reitera o Sr. Fernández o apoio do BNG á proposta, tendo moi en conta os 

informes de intervención e tesourería do ano 2007 e os incorporados agora ao 

expediente. 

 

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen cede a palabra ao concelleiro do seu 

grupo, D. José A. Vázquez Pallas. 
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O Sr. Vázquez Pallas sinala que ten pouco que dicir e anuncia a abstención do seu 

grupo á espera de ver o ditame do Consello Consultivo. Remata o Sr. Vázquez Pallas a 

súa intervención, sinalando que tamén lle preocupa o tema da condonación da débeda. 

 

Intervén o Sr. Sisto e di que, tratándose da intervención do Sr. Parajó, hai que ter en 

conta que a depuradora de Calo estaba incorporada, e a de Pontevea non, resultando 

curioso porque cando se asina a prórroga, 2 anos antes de rematar o contrato, a 

depuradora de Pontevea estaba moi avanzada. En todo caso o contrato non é un 

contrato de infraestruturas, senón que se paga por metro cúbico de auga depurado e 

servido. Sinala o Sr. Sisto que a condonación está aí, debéndose tamén ter en conta 

que unha parte do contrato xa se executou. Salienta que pase o que pase vai a existir 

unha discusión económica moi importante. Considera o Sr. Sisto que a débeda é 

cuestionable, porque non existe ningún estudo que a avale, engadindo que cando se 

asinou o contrato existía un prezo de auga potable que duplicada o da depuración e no 

ano 92, o que era unha diferenza do dobre, é unha diferenza mínima. Explica o Sr. 

Sisto que hai modificacións que haberá que ver como se fixeron. Explica que a 

modificación validou retroactivamente a aplicación do IPC dende o ano 2001, 

engadindo que o contrato recollía a fórmula polinómica, porén Aquaguest dende ese 

ano aplicou o IPC e no ano 2007 convalidouse. Salienta o Sr. Sisto que postos a 

discutir, hai moito que discutir. Sinala, tratándose das obras, que estas se fixeron 

aplicando os prezos previstos na ampliación, e se a prórroga non é legal, os prezos 

tampouco o serán. En canto á intervención da Sra. Lemus, o Sr. Sisto di que eles son 

partidarios dunha xestión directa, porén quen paga son todos os veciños, polo que 

haberá que facer os estudos económicos pertinentes. Explica que se trata dun contrato 

con persoal especializado e maquinaria costosa, polo que se valorarán todas as 

circunstancias. 

  

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, 

opina que hai que estudar a cousa moi finamente porque pode traer segundas partes 

duras, engadindo que a empresa non se vai a quedar quieta. Considera o Sr. Parajó 

que a proposta de levar o tema o concello é fácil dicilo porén é difícil facelo. Sinala que 

visto o de Ames, non debe ser tan fácil buscar empresas. Remata o Sr. Parajó a súa 
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intervención anunciando a súa abstención e sinalando que o Consello Consultivo diga o 

que teña que dicir. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que cando se fala deste tema 

lle gustaría que se centre o tema no que hai que centralo, porque falar do pasado non 

soluciona nada. Opina que o contrato é malo, ofrece moitas dúbidas, ten unha fórmula 

polinómica que non se sabe cando a cambiaron, etc, polo que ao concello lle xera máis 

dúbidas que beneficios. 

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, e di que se fala desto porque o contrato 

está vixente como consecuencia dunha decisión do ano 2007, por iso é importante 

recorrer á historia. Considera que cando se fan cousas como as que se fixeron, ten que 

existir unha argumentación, sobre todo para non cometer os mesmos erros. Remata o 

Sr. Fernández a súa intervención sinalando que a postura do BNG é a mesma que no 

ano 2007, ao considerar que o contrato prexudica aos veciños/as de Teo. 

 

Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, quen lle pregunta ao Sr. alcalde como 

trae esta proposta da alcaldía ao Pleno cando pasaron xa máis de seis meses dende o 

informe que lle mandou Aquaguest. 

 

O Sr. alcalde dille ao Sr. Pallas que entendera que o tema é suficientemente complexo 

como para tratalo e sometelo ao Pleno con garantías. Salienta que se trata dunha 

situación complexa, que admite distintas posibilidades. Explica o Sr. alcalde que se 

trata da mesma situación que no ano 2007, pero cunha parte do contrato executado, 

polo que iso implica unha maior complexidade. Considera que hai que ser precavidos 

antes de falar da forma de xestión, porque hai un longo percorrido por diante. O 

proceso é complexo e posiblemente acabe abocado a un procedemento xudicial. 

Remata o Sr. alcalde a súa intervención sinalando que a prórroga no seu momento foi 

irregular, que o Sr. Sisto deu agora unha serie de argumentos, pero que hai máis e hai 

moito que falar. 
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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-
PSdeG-PSOE) e sete abstencións (6 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda: 
 

Primeiro.- Iniciar o procedemento de revisión de oficio do acordo adoptado polo 
Pleno da Corporación na sesión de 30 de abril de 2007 sobre “Aprobación da 
proposta de ampliación do prazo do contrato de xestión dos servizos de 
abastecemento e depuración de augas do Concello de Teo”, por atoparse incurso 
na causa de nulidade á que se refire o artigo 62.1 e) LRJPAC. 

Segundo.- Conceder aos interesados un prazo de vista e audiencia no 
expediente, durante o prazo de 10 días, a contar dende o seguinte ao da 
notificación do presente, para que aleguen o que estimen conveniente en defensa 
dos seus dereitos achegando os documentos e xustificantes que consideren 
pertinentes. 

Terceiro.- Solicitar ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia en 
relación co expediente de revisión de oficio do acordo do pleno da corporación 
de 30 de abril de 2007 sobre “Aprobación da proposta de ampliación do prazo do 
contrato de xestión dos servizos de abastecemento e depuración de augas do 
Concello de Teo. 

 

Sendo as vinte horas e trinta e sete minutos abandona o Salón de Plenos a 
interventora municipal, D. Mónica I. Lado Varela. 

 
5.- DITAME DA MOCIÓN  BNG PARA PARALIZAR A VENDA DE NOVAGALICIA 
BANCO. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 29 de novembro de 2013 (rex. 

entrada nº 10.889, de 30/11/2013), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de 

19/12/2013.  

 “MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ e CARMEN DIÉGUEZ GONZÁLEZ, concelleiro e 

concelleira do grupo municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, 
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presentan esta MOCIÓN PARA PARALIZAR A VENDA DE NOVAGALICIA BANCO, para o seu 

debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A importancia estratéxica para a Galiza da permanencia de Novagalicia Banco como 

Banco Galego Independente non se pode poñer en dúbida ao se tratar dunha ferramenta 

fundamental para a subsistencia na Galiza do aforro dos galegos e das galegas, a fin de que 

sexa destinado prioritariamente a fornecer de crédito para o desenvolvemento dos sectores 

estratéxicos da economía do país . 

Esta permanencia está ameazada polo anuncio do FROB de vender a entidade antes de 

rematar o ano a través dunha poxa, unha ameaza que afecta a Galiza mentres o goberno do 

Estado español respecta a permanencia de Bankia, entidade que se negan a vender por 

considerala unha entidade sistémica para España. 

A anunciada venda significaría un negocio ruinoso para as persoas contribuíntes, pois 

despois de destinaren máis de 9.000 millóns de euros de recursos públicos para o seu 

saneamento, a venda en réxime de poxa só permitiría recuperar unha parte moi pequena do 

diñeiro público investido.  

A todo isto hai que sumar a eliminación de oficinas bancarias que afectaría gravemente 

aos núcleos que se atopan fóra das grandes poboacións e que acotío sofren a redución de 

servizos de que gozaban  por viviren en vilas e aldeas do rural, privados de servizos e 

incrementando a súa dependencia con custosos desprazamentos e perdas de tempo a outros 

núcleos urbanos, vilas ou cidades, resultando o acicate definitivo para abandonar o rural ao 

quedar desprovistos dun servizo recibido desde hai moito tempo. 

Do mesmo xeito, de producirse unha venda a entidades estatais, como se aposta dende o 

FROB, a desaparición de empregos e vinculación territorial sería total, o que suporía un 

enorme número de despedimentos, xunto cunha desvinculación total das necesidades 

económicas galegas. 

Por todo o exposto, 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 

1.- Demandar do FROB que paralice a decisión de vender Novagalicia Banco por ser 

unha entidade financeira sistémica para Galiza. 

2.- Demandar do Congreso dos Diputados aprobar as reformas legais necesarias para 

que sexan consideradas sistémicas tamén as entidades financeiras con presenza 

significativa en ámbitos territoriais determinados, como o caso de NCG Banco, a fin de 

que se manteñan como entidades independentes cara o futuro e con capacidade de 

decisión propia.  

3.- Oporse ante o Goberno do Estado a calquera  tentativa de venda a outra entidade 

que supoña a perda do seu vencello territorial con Galiza. 

4.- Defender a permanencia de Novagalicia Banco como entidade financeira galega 

independente, estudando a alternativa da súa transformación nun Banco Público 

Galego”.  

Sendo as vinte horas e trinta e oito minutos abandona o Salón de Plenos a concelleira 

do PP, Mª de las Mercedes Souto Abeijón. 

 

O Sr. Fernández explica que a moción se presentou no concello en novembro, polo que 

no encabezamento figura a “paralización da venda”, que a día de hoxe xa está 

consumada, polo que procedería modificar o título da moción e onde pon “paralizar” se 

debería substituir por “rexeitar”, quedando así o título como “Moción para rexeitar a 

venda de Novagalicia Banco”. 

 

Sendo as vinte horas e trinta e nove minutos sae do Salón de Plenos o concelleiro do 

equipo de goberno, D. Ignacio Iglesias Villar, que se incorpora pasado un minuto. 

 

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

que o que máis sinte de Novacaixagalicia é que se leva tramitando non sei cantos anos 

a súa fusión ou venda, e que o Sr. Fernández e o seu grupo non presentaran antes 
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esto, porque así quedaría paralizado, e seguramente evitarían que se producira a 

venda ou que o collera o FROB, pero a moción presentouse o 29 de novembro. Di o Sr. 

Parajó que se fusionan as caixas, ven o FROB e ao final Caixa Galicia se queda sen 

nada porque veu unha venezolana, por orde de Maduro, e a levou. Di o Sr. Parajó que 

non sabe que é mellor que Novacaixagalicia estea en mans de galegos ou en mans 

dos de fora, porque se está en mans de galegos, igual se arranxaría algo, se está en 

mans de españois, non se arranxaría nada, e se está en mans de venezolanos,  

quedarán moitas oficinas abertas, e os traballadores o agradeceran. Salienta o Sr. 

Parajó que vai a poñer outro exemplo, explicando que se se pide un crédito 

actualmente en Novacaixagalicia, dependendo de se eres cliente ou non, o van a dar a 

un 8,5 o un 12, e se se pide no Banco Bilbao o darán a un 6 ou a un 7,5, se eres cliente 

ou non, polo que a variación é importante en función de se se é galego ou non. Remata 

o Sr. Parajó a súa intervención sinalando que se algo sinte é a obra social, porén polo 

resto non o sinte nada máis que polo emprego. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que se trata da moción da 

pataleta. Explica que, ademais da pataleta, é necesario depurar responsabilidades, 

engadindo que había dúas caixas, despois unha, despois un banco e agora un banco 

con capital venezolano. Salienta a Sra. Lemus que se ultimamente se lee a prensa, 

parece que houbo sorte que viñeran os de Banesco, engadindo que haberá que 

esperar que ver se as promesas en relación ás oficinas e os traballadores se cumpren. 

 

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 como dixo a Sra. Lemus é a moción da pataleta, tratándose de 

feitos consumados, polo que pouco se pode pedir, porque Caixa Galicia tampouco o 

fixo tan ben, pese a ser galega, como se demostra co tema das preferentes. Sinala a 

concelleira do PP que eles pedirán que se conserven os postos de traballo e a ver que 

pasa coas preferentes. 

 

O Sr. alcalde anuncia o voto favorable do equipo de goberno, ao creer que é 

absolutamente escandaloso, dándose unha imaxe do que está a acontecer nesta crise 



 

 - 23 -

na que, como nos casinos, sempre gaña a banca. Di o Sr. alcalde que hai que lembrar 

os cartos públicos que se utilizaron para bancarizar, coa aportación de oito mil millóns, 

e agora se vende a unha entidade financeira venezolana por mil millóns, o que nos leva 

á conclusión de que as perdas se socializan entre os traballadores, e as ganancias se 

socializan na banca, nun momento moi complicado. Remata o Sr. alcalde a súa 

intervención sinalando que o impacto do proceso foi terrible e demoledor. 

 

O Sr. Fernández di que para o BNG non está ben o que se fixo, non podendo 

esquecerse que se lle inxectaron nove mil millóns de euros. Explica que se legalizaron 

no Parlamento as preferentes e despois se transferiron os activos inmobiliarios ao 

banco malo, polo que a día de hoxe tamén se vende unha entidade en que todo é 

maná. Opina o Sr. Fernández que se transfiren recursos en base aos recortes en 

sanidade e educación, engadindo que así calquera, tratándose dun negocio ruinoso, 

pese ao cal non existen responsabilidades. Opina o Sr. Fernández que con todo o que 

pasou, a xestión das caixas foi un desastre e de feito no Parlamento galego 

constituíuse unha Comisión de investigación, e isto será por algo, porén aínda con todo 

traballan co 40 % do mercado financeiro galego, que non é unha broma, tendo en conta 

todas os bancos que  hai. Explica o Sr. Fernández que ese 40 % vai a estar supeditado 

ás decisións que se tomen fora de Galicia e salienta que agora xa non din que van a 

manter todos os empregos. En canto ao sinalado polo Sr. Parajó, o Sr. Fernández dille 

que hai o clásico de que os de fora son bos e os de aquí non, engadindo que el non o 

comparte. O Sr. Fernández di que sinte que a memoria falle, salientando que ao Pleno 

viñeron moitas mocións, e varias do BNG, engadindo que a que se está a tratar 

presentouse en novembro. Di o Sr. Fernández que a culpa sempre é do “cha, cha, 

cha”, e que non pasa nada, aínda que agora si que pasa algo. Remata a súa 

intervención o Sr. Fernández salientando que se perdeu a oportunidade de ter un 

banco público galego. 

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que as caixas eran o mellor do mundo, e as obras sociais tamén, pero viñeron as 

inspeccións e cando se fixeron veuse que non era ouro todo o que relucía, ademais do 

tema dos investimentos. Salienta o Sr. Parajó que por exemplo en Alemania non deixan 

inspeccionar ás caixas ata o 2027, porque están moi ben, pero se están tan ben 
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habería que preguntarse porque non se poden inspeccionar. Di o Sr. Parajó que se fala 

dos nove mil millóns que puxo o FROB, pero tamén se debe lembrar que tamén puxo 

cartos en Madrid con Caixa Madrid, en Cataluña con Cataluña Caixa , en Valencia co 

Banco de Valencia, en Andalucía, etc, e so se mira o que puxo en Galicia e non o que 

puxo noutros lados, debéndose mirar o que puxo en toda España. Di o Sr. Parajó que 

está de acordo en que o Gobernador do Banco de España non cumpriu o seu 

cometido, que era inspeccionar a banca como era debido, porque non quixo ou porque 

non lle deixaron. Tratándose das preferentes sinala que Caixa Galicia foi das que máis 

resolveu coa arbitraxe e o Presidente dixo que os que faltan se resolveran en tres 

meses. Di o Sr. Parajó que a ficha bancaria de Banesco está en Galicia e remata a súa 

intervención sinalando que se trata dun feito consumado e que por iso  BNG debería 

retirar a moción, porque non ven o caso e outra vez o BNG terá que presentala antes. 

 

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 o centro de mando de Banesco 

está en Madrid, pero o de Nocacaixagalicia está en Galicia e hai que ver como 

estamos. 

 

O Sr. alcalde reitera o apoio do equipo de goberno á moción. 

 

Antes da votación, o Sr. alcalde aclara que se vai a someter a votación é a moción do 

BNG, ditaminada pola Comisión informativa, sen prexuízo do cambio ao que se referiu 

o Sr. Fernández de substituir, no título da moción, “paralizar” por “rexeitar”. 

 

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-
PSdeG-PSOE) e seis votos en contra (5 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda: 

1.- Demandar do FROB que paralice a decisión de vender Novagalicia Banco por 
ser unha entidade financeira sistémica para Galiza. 
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2.- Demandar do Congreso dos Diputados aprobar as reformas legais necesarias 
para que sexan consideradas sistémicas tamén as entidades financeiras con 
presenza significativa en ámbitos territoriais determinados, como o caso de NCG 
Banco, a fin de que se manteñan como entidades independentes cara o futuro e 
con capacidade de decisión propia.  

3.- Oporse ante o Goberno do Estado a calquera  tentativa de venda a outra 
entidade que supoña a perda do seu vencello territorial con Galiza. 

4.- Defender a permanencia de Novagalicia Banco como entidade financeira 
galega independente, estudando a alternativa da súa transformación nun Banco 
Público Galego.  

 
6.- DITAME DA MOCIÓN BNG PARA GARANTIR OS DEREITOS FUNDAMENTAIS 
DO PRESO ANTÓM SANTOS PÉRES. 
O Sr. alcalde cede a palabra ao portavoz do BNG, D. Manuel A. Fernández Baz. 

 

O Sr. Fernández da conta da moción do seu grupo de 11 de decembro de 2013 (rex. 

entrada nº 11.239, de 12/12/2013), que se recolle a continuación, ditaminada 

favorablemente pola Comisión especial de contas, facenda e asuntos económicos de 

19/12/2013.  

 

“MANUEL ANXO FERNÁNDEZ BAZ, concelleiro e portavoz municipal do grupo do 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no Concello de Teo, presenta esta MOCIÓN PARA 

GARANTIR OS DEREITOS FUNDAMENTAIS DO PRESO ANTÓM SANTOS PÉRES, 

para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación Municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O BNG mantivo e mantén unha posición inequívoca de condena e rexeitamento, de xeito 

firme e coherente, da violencia calquera que sexa a súa finalidade. Ao mesmo tempo, tamén 

amosa a súa convicción de que a loita conta os actos violentos e as persoas e organizacións que 

os provocan deben facerse a través de respostas enmarcadas no respecto dos principios 
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recollidos nas normas sobre dereitos humanos, civís e políticos de calquera persoa. Por iso, 

calquera acción que se adopte desde os poderes públicos para a represión e castigo de actos 

violentos non pode fundarse en razóns alleas aos principios propios e básicos da política penal e 

penitenciaria democráticas, isto é, na proporcionalidade, eficacia e reinserción social como 

finalidade primordial no cumprimento das penas. 

Antóm Santos Péres é un rapaz de 34 anos de idade natural de Luou-Teo. A pesar de que 

no momento da súa detención vivía en Lugo, seguía mantendo fortes vínculos co noso concello, 

onde tamén viven o seu pai, a súa nai, o seu irmán e algúns dos seus amigos e amigas. O 2 de 

decembro de 2011 Antóm foi detido pola policía nacional en Lugo e inmediatamente 

aplicóuselle o réxime de incomunicación. Despois do seu paso pola Audiencia Nacional, Antóm 

foi enviado á prisión de Aranxuez, a 665 quilómetros do seu domicilio familiar, cando existe un 

estabelecemento penitenciario en Teixeiro que dista 65 quilómetros da súa casa familiar de 

Luou. Esa determinación do cumprimento da súa condena incumpre o previsto no artigo 12 da 

Lei orgánica 1/1979, que con carácter xeral ordena a que a administración conte con centros 

diseminados por todo o territorio para evitar o desarraigo social das persoas condenadas. 

Ás persoas en prisión cautelar pola presunta comisión de delitos de móbil político 

aplicáselles de xeito sistemático o primeiro grao, ou réxime pechado. Non obstante, a Lei 

orgánica xeral penitenciaria estabelece que este réxime "aplicarase a aquelas persoas penadas 

e preventivas consideradas de perigosidade extrema ou para casos de inadaptación aos réximes 

ordinarios ou abertos, apreciados por causas obxectivas". Este precepto, por tanto, é 

incompatíbel coa súa aplicación sistemática a un colectivo determinado de presos. Antóm non é 

un preso perigoso nin inadaptado ao réxime ordinario ou aberto. No entanto, aplicóuselle e 

aplicáselle esta cualificación de maneira arbitraria, automática, subxectiva, indiscriminada e 

sen razoamento xurídico, o que supón unha aberrante ilegalidade e violación dos seus dereitos 

fundamentais. 

Antóm atópase dispersado nun centro penitenciario situado a centos de quilómetros do 

seu fogar familiar. Neste sentido, cómpre lembrar que a propia Constitución española 

estabelece no Artigo 25.2. que “as penas privativas de liberdade e as medidas de seguridade 

estarán orientadas á reeducación e reinserción social”. Por outra parte, a Lei orgánica xeral 

penitenciaria estabelece no seu artigo 12 que “a situación dos establecementos penitenciarios 

será fixada pola administración penitenciaria dentro das áreas territoriais que sexan 



 

 - 27 -

designadas. En todo caso, procurarase que cada unha conte cun número suficiente de aqueles 

para ficaren satisfeitas as necesidades penitenciarías e evitar o desarraigamento social das 

persoas condenadas”. Esta esixencia fica reforzada para os presos en situación de prisión 

preventiva. Así o artigo 8 da devandita lei estabelece que “en cada provincia poderá existir 

máis dun estabelecemento de preventivos”. Porén, a día de hoxe Antóm permanece a centos de 

quilómetros do seu fogar e da súa familia o que afonda no seu desarraigo e separación da súa 

realidade cultural e socio-afectiva. 

A política de dispersión penitenciaría non só supón un castigo engadido ás persoas 

privadas de liberdade, contrario á finalidade reeducadora e reinsertadora antes comentada, 

senón tamén aos seus familiares e amigos que se ven obrigados a desprazarse centos de 

quilómetros para poder efectuar unha visita de 40 minutos nos centros penitenciarios, asumindo 

un enorme custo económico, emocional, de tempo e de saúde. 

A familia e as amizades de Antóm gastan unha media de 250 euros en cada viaxe 

semanal, o que supón 1.000 euros ao mes e 12.000 euros ao ano. Anualmente realizan 59.280 

quilómetros. Ademais, as familias e amizades de Antóm poñen en perigo a súa vida polo risco 

acrecentado de accidentes na estrada, pois as viaxes fanse habitualmente de noite e están 

condicionadas polas xornadas laborais e polos estritos horarios dos centros penitenciarios, 

moitas veces fixados de maneira arbitraria para dificultar as visitas. Ademais, Antóm denunciou 

as condicións de vidas que padece na prisión e o tratamento arbitrario de que foi obxecto en 

máis dunha ocasión e que se manifestou na recepción arbitraria da correspondencia e obxectos, 

o réxime de illamento e incomunicación, agresións físicas e verbais, humillacións e vexacións ás 

familias, maltrato psicolóxico, privacións, desatención sanitaria, alimentación deficiente, 

mínimas posibilidades de formación e lecer e arbitrariedades de todo tipo no réxime de visitas e 

comunicacións. 

Por tanto, estamos ante un tratamento que afecta ao dereito básico da reinserción social 

que recoñecen como fundamental a Constitución e os textos internacionais en materia de 

dereitos humanos, civís e políticos asumidos polo Estado español. 

Abonda lembrar que, segundo se desprende o artigo 25 da Constitución, en liña coa 

interpretación da xurisprudencia en materia de dereitos humanos, ás persoas condenadas 

recoñécenselle, entre outros, os dereitos á propia reeducación, reinserción social, ao acceso 
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cultural e ao desenvolvemento integral da súa propia personalidade. Destas previsións, 

podemos deducir a evidente relación entre un axeitado tratamento penitenciario a calquera 

persoa reclusa coa proximidade ao seu contorno familiar e social, precisamente favorecer a 

reeducación e a xa citada reinserción social.  

Tamén é oportuno remarcar que a ONU, mediante Resolución 663 do Consello 

Económico e Social sostivo que o sistema penitenciario non debe agravar os sufrimentos 

inherentes a unha situación de reclusión, indicando (regra 79) que “se velará particularmente 

polo mantemento e a mellora das relacións entre a persoa reclusa e a súa familia”. Por outra 

banda, debemos lembrar que en abril de 1994 o Comité Europeo para a prevención da tortura, 

nun informe destinado ao Estado español, lembraba que "consideracións humanitarias, sen 

mencionar o obxectivo da rehabilitación social, falan a prol de que as persoas presas cumpran 

as súas sentenzas na rexión [sic] onde teñan lazos sociais e familiares “ (punto 143 do Informe). 

Xa que logo, o dereito fundamental á reinserción social que as normas, tanto estatais como 

internacionais, recoñecen a todas as persoas que cumpren penas en prisión, está directamente 

vinculado ao cumprimento das penas en ámbitos territoriais onde teñan lazos familiares e 

sociais, de xeito que dispersión e afastamento que se lle aplica a Antóm Santos Péres afecta 

negativamente á efectividade deste dereito básico. 

Por todo isto, solicitamos do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte 

acordo: 

O Pleno do Concello de Teo acorda instar ao Goberno do Estado a garantir o respecto 

escrupuloso de todos os dereitos fundamentais de Antóm Santos Péres durante a súa 

permanencia en prisión, e a tal fin: 

1. Trasladar a Antóm Santos Péres a un centro penitenciario radicado en Galiza, 

para que cumpra a súa condena preto da súa familia e do seu lugar de residencia, para garantir 

a efectividade do seu dereito fundamental á reinserción social e evitar o seu desarraigo social. 

2. Aplicar criterios obxectivos no seu réxime penitenciario, evitando a aplicación 

arbitraria e non razoada xuridicamente do réxime pechado ou doutros que impliquen restricións 

ilegais e inxustificadas. 



 

 - 29 -

3. Garantir o respecto escrupuloso de todos os dereitos fundamentais de Antóm 

durante a súa permanencia en prisión”. 

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

que non o coñece o señor Antón nin sabe porque foi condenado, aínda que o 

preguntou o outro día na Comisión Informativa, porén o Sr. Fernández non respostou. 

Sinala o Sr. Parajó que decidirá o sentido do seu voto cando saiba porque foi 

condenado. 

 

Intervén a concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que cree que na moción hai 

dúas partes diferenciadas, unha expositiva, que se refire o caso concreto dun teense, e 

outra dispositiva, que fai unha referencia xeral aos dereitos fundamentais, 

personalizados nun cidadán, pero que serían recollidos para  toda a cidadanía. Sinala 

que non vai a entrar a xulgar nin a esta persoa nin as aseveracións que se fan na 

moción, porque para iso existe o estado de dereito que tanto ela como o seu partido 

defenden. Di que buscou sentenzas para ver se as mesmas vinculan o dereito 

fundamental de reinserción co de achegamento, e que non as atopou. Salienta a Sra. 

Lemus que é unha firme defensora do estado de dereito, e da non politización da 

xustiza, e que cree que se está politizando un tema xudicial. Di que se se cree que non 

se están respetando os seus dereitos, este señor debería ir ás instancias xudiciais que 

deberían xulgar este tema. Explica a Sra. Lemus que existe unha política penitenciaria, 

existe normativa ao respecto, que se podería discutir, pero existe, hai unha forma de 

reinserción, e unha lei sobre reinserción social. Anuncia que vai a rexeitar a moción 

porque outra vez se trata dunha utilización dun tema que cree que non procede neste 

concello. Salienta a Sra. Lemus que está falando dun tema fundamental de convivencia 

democrática, que non fala do teense, e que as consideracións que teña que facer esta 

persoa sobre os seus dereitos fundamentais as debe plantexar, se o considera 

oportuno, no Tribunal Constitucional, no Tribunal Europeo ou noutras instancias. Di a 

Sra. Lemus que outro tipo de consideracións que se deixan caer na moción, como a de 

preso político, as rexeita. Di que fai meses se falou no Pleno de Resistencia Galega, 

organización á que, segundo a Audiencia Nacional, pertence este señor, e naquel 

momento se estaba xulgando a esta persoa, e no Pleno se dixo que non se 

criminalizaba para nada á persoa senón que se estaba a falar de forma xeral dunha 
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organización terrorista como despois confirmou a Audiencia Nacional. Di a Sra. Lemus 

que poderían discutir o feito de presentar mocións personalizadas, e pregunta porque 

se ten que personalizar para defender un dereito fundamental, engadindo que os 

dereitos fundamentais se defenden para todos. Opina a Sra. Lemus que esta moción, 

ao igual que a de setembro, é perigosa, engadindo que se está indo á deriva, porque 

se está facendo unha politización da xustiza. Anuncia a Sra. Lemus o seu rexeitamento 

á moción, non porque non crea que esta persoa non ten dereito aos seus dereitos 

fundamentais, senón todo o contrario, senón porque os dereitos fundamentais teñen 

outras instancias de defensa que non é o Pleno do concello de Teo. 

  

Intervén o portavoz do PP, Sr. Guerra, quen sinala que vai a intervir o concelleiro do 

seu grupo, D. José A. Vázquez Pallas. 

 

O Sr. Vázquez Pallas sinala que lle vai a respostar él ao Sr. Parajó. Lembra que o seu 

grupo presentou unha moción condenando ao grupo terrorista Resistencia Galega, e o 

Sr. Fernández fixo unha emenda, aprobada pola Corporación, rexeitando a moción do 

PP. Di o Sr. Vázquez Pallas que están falando dunha persoa condenada pola 

Audiencia Nacional, actualmente considerada como un membro dun grupo terrorista, 

engadindo que non o di el senón a xustiza. Salienta que se está a medias tintas co 

tema, para non condenar, como ocorreu coa moción do PP. Explica que a semana 

pasada no Congreso dos Deputados, unha deputada galega, na Comisión de Interior, 

propuxo que Resistencia Galega sexa considerado grupo terrorista, para elevalo a 

Europa. Todos estaban alí, e votaron a favor, incluída Esquerda Unida, excepto o BNG, 

que non quere ver a realidade das cousas, dicindo que son rapaces un pouco 

cabreados que meten unha bombita e non pasa nada. Remata o Sr. Vázquez Pallas a 

súa intervención preguntando de que se está a falar e engadindo que non pasa nada 

ata que pasa. 

 

O Sr. alcalde dille á Sra. Lemus que están a falar de posicións políticas, engadindo que 

so fai falla escoitar a intervención do Sr. Vázquez Pallas, porque o que se está a 

debater son os dereitos penitenciarios desta persoa e o feito de que poida cumprir a 

súa condena, que aínda non é firme, nunha cárcere galega. Considera que hai que 
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centrar o debate da moción, engadindo que se tocaron moito tipo de cuestións. Di que 

non cree que a política de dispersión do goberno central sexa espazo xudicial, senón 

que é unha decisión política, que sempre foi inxustificable, e que neste caso o é máis 

todavía. Salienta o Sr. alcalde que a maiores se tocan cuestións que colisionan 

directamente contra esta posición da política de dispersión. Refírese o Sr. alcalde á Lei 

orgánica xeral penitenciaria do ano 79, sinalando que non cree que sexa sospeitosa de 

ser proterrorista nin proviolencia, e afirmando que na mesma se fala de que “a 

localización dos establecementos será fixada pola Administración penitenciaria dentro 

das áreas territoriais que sexan designadas. En todo caso, procurarase que cada unha 

conte cun número suficiente de aqueles para ficaren satisfeitas as necesidades 

penitenciarias e evitar o desarraigamento social das persoas condenadas”. O Sr. 

alcalde aclara que están a falar diso e que despois cada un faga políticamente o 

enfoque que queira facer. Explica que él non coñece a Antón, máis que de forma 

puntual, pero sí a súa familia dende fai moitos anos, e que se trata dunha familia activa 

no tecido asociativo do concello de Teo e comprometida, e é vítima indirecta desta 

situación, engadindo que non pode artellar un discurso político abstracto, para fixar 

posición e sacar réditos. Refírese o Sr. alcalde a un texto do pai de Antón e di que vai a 

leer parte do mesmo, e así o fai nos termos seguintes: “Son o pai de Antón Santos 

Pérez, detido o 2 de decembro do ano 2011. Desde aquela o meu fillo, un valorado e 

apreciado doutor en Historia Contemporánea formado na USC, está preso en Aranjuez. 

Segue a ser un preso preventivo, pois a sentenza, recorrida en casación perante o 

Tribunal Supremo, non é firme. Desde aquela seus pais deben percorrer 650 

quilómetros de ida, e outros tantos de volta, co tráfico intenso da grande cidade de 

Madrid incluído, e as xeadas do inverno van no mesmo lote, se queren ver ao seu fillo. 

Por riba, as visitas autorízanas na cadea un día solto da semana, normalmente os 

martes ou os mércores. Só grazas á comprensión humana e á solidariedade dos meus 

compañeiros e tamén dos responsables, tanto funcionariais como políticos, do meu 

traballo na Universidade de Santiago de Compostela onde traballo, podo facer estas 

viaxes para ver o preso unha vez ao mes, e ás veces dúas. Permitídeme que me 

pregunte en alto que delito cometemos a nai e o pai desta persoa, toda a súa familia, 

as súas e os seus moitos amigos e compañeiros de traballo, para ter que lle facer 

fronte á canseira destas longas viaxes, que se engaden á tensión e a dolor que causa o 

saber privado de liberdade a unha persoa próxima, e xa non falar de como fican de 



 

 - 32 -

deterioradas as nosas economías domésticas de traballadores o de persoas que están 

no paro. Se eu estou fondamente convencido de que o meu fillo no fixo cousa ningunha 

que xustifique a súa condena, é evidente para todo o mundo que a súa familia e  as 

súas amizades son absolutamente inocentes”. Opina o Sr. alcalde que esta é a 

cuestión, aínda que despois cada un poida facer o posicionamento político que queira, 

pero se fala dos dereitos penitenciarios desta persoa e dunha posición contra unha lei 

de dispersión e a posibilidade de que esta persoa, cuxa condena nin tan sequera é 

firme, poida cumprir a súa condena nunha cárcere galega. Remata o Sr. alcalde a súa 

intervención anunciando o voto a favor do equipo de goberno.  

O Sr. Fernández, dirixíndose ao Sr. Parajó, dille que se está a falar do respeto de 

dereitos fundamentais do fillo dun veciño de Teo, podendo porén este concelleiro darlle 

a volta que queira. Di que vai a volver a leer unha parte da moción, porque parece que 

non se escoita, e sinala que na mesma se di que “Por iso, calquera acción que se 

adopte desde os poderes públicos para a represión e castigo de actos violentos non 

pode fundarse en razóns alleas aos principios propios e básicos da política penal e 

penitenciaria democráticas, isto é, na proporcionalidade, eficacia e reinserción social 

como finalidade primordial no cumprimento das penas”  e tamén se fala de “recepción 

arbitraria da correspondencia e obxectos, o réxime de illamento e incomunicación, 

agresións físicas e verbais, humillacións e vexacións ás familias, maltrato psicolóxico, 

privacións, desatención sanitaria, alimentación deficiente, mínimas posibilidades de 

formación e lecer e arbitrariedades de todo tipo no réxime de visitas e comunicacións”. 

Di o Sr. Fernández que ao mellor hai quen está de acordo con isto, salientando que 

eles non, porque se consideran demócratas e intentan selo. Di o Sr. Fernández que 

están a falar da política de dispersión, que comezou o PSOE dende o goberno do 

Estado. Explica que, tratándose da Comisión de interior, hai que ter en conta que o 

BNG ten dous Deputados en Madrid, e non está nesa Comisión, polo que o Sr. 

Vázquez Pallas ten que informarse, engadindo que Esquerda Unida si que está e alá 

eles o que fagan. Explica o Sr. Fernández que nese mesmo momento había outras 

dúas Comisións, e estaban os dous Deputados do BNG, cada un na súa. Salienta que, 

tratándose da famosa  moción e da emenda, os que estaban en contra da emenda na 

que se condenaba todo tipo de violencia, foron os que se levantaron e se marcharon. 

Di o Sr. Fernández que lle da a risa falar da politización da xustiza e máis que o fagan 
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os dous grandes partidos, resultando curioso aínda que o outro día houbo un pacto 

para repartirse os postos. Di que outra cuestión é que as setenzas do Tribunal 

Constitucional non teñen nada que ver coa política, engadindo que ogalla non tiveran 

nada que ver, pero que o teñen, polo menos na súa orixe. Remata o Sr. Fernández a 

súa intervención sinalando que a moción di que o fillo destes veciños de Teo cumpra a 

pena nunha cárcere próxima ao seu domicilio. 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que do que escoita parece que o BNG como o goberno están sempre en posesión da 

verdade e para eles o demais é todo negativo, e todo o que din vai a misa. Di o Sr. 

Parajó que hai unha cousas que ten moi claras. O que pide o BGN tamén o están 

pedindo no País Vasco igual, contra os que están condenados, e cando se pide non se 

pode pedir so porque sexa veciño de Teo, senón porque se está en posesión da 

verdade, e para toda España, e cando se faga unha excepción non se pode facer así, 

senón en conxunto. 

 

Sendo as vinte e unha horas e trinta e tres minutos sae do Salòn de Plenos o 

concelleiro do equipo de goberno, D. Ignacio Iglesias Viilar, que entra pasados dous 

minutos. 

 

O Sr. Parajó di que non ten nada en contra do Sr. Antón, engadindo que lle gustaría 

que todas as apelacións que faga lle saian ben e saia absolto, e en canto a traelo preto 

da súa casa, porque é unha vantaxe para a súa familia, cando noutros casos non se 

fai, o considera inxusto, razón pola cal vai a votar en contra. 

  

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que na defensa que se fai na 

moción se fala de violación de dereitos fundamentación en base a unha cualificación do 

réxime pechado en primeiro grado “de maneira arbitraria, automática, subxectiva, 

indiscriminada e sen razoamento xurídico, o que supón unha aberrante ilegalidade e 

violación dos seus dereitos fundamentais”. Di a Sra. Lemus que esta cualificación se 

inclúe no artigo 90 do Código Penal, que no caso de persoas condenadas por delitos 

de terrorismo, fala do seu pronóstico de reinserción social cando mostre signos 

inequívocos de abandonar os fins e os medios da actividade terrorista, e por outra lado 



 

 - 34 -

nunha circular da Dirección xeral de institucións penitenciarias, no que se inclúen aos 

internos condenados por vinculación a bandas armadas ou elementos terroristas, ou 

aos que se lles aplique prisión provisional por existencia dun procedemento criminal de 

tal natureza, polo tanto non é de forma arbitraria, porque existe normativa ao respecto. 

Sinala que se se considera que existe violación de dereitos fundamentais e non cree no 

Tribunal Constitucional, ou na Audiencia Nacional, que vaian ao Tribunal Europeo ou 

creen un tribunal independente. Opina a Sra. Lemus que o que non pode ser é que 

nunha mesma moción se inclúa a violación de dereitos fundamentais, que pode ser 

discutible ou non, engadindo que ela non ten proba e contra e que o terá que decidir un 

xuíz, e despois por outro lado cando se diga que a moción non ten máis que a violación 

de dereitos dunha persoa de Teo, se esquece unha frase como que “as persoas en 

prisión cautelar pola presunta comisión de delitos de móvil político”.  Opina a Sra. 

Lemus que o terrorismo non é un delito de móvil político, aínda que iso é o que o BNG 

considera que é o terrorismo de Resistencia Galega. Considera a Sra. Lemus que lle 

parece moi ben que se queiran defender os dereitos do Sr. Antón Santos, engadindo 

que se poden discutir moitas cousas, como a política penitencia e de dispersión, porén 

discutir que a presunta comisión de delitos de móvil político é o mesmo que o que fai  

Resistencia Galega para ela non é discutible, porque xa non se entra na violación de 

dereitos fundamentais ou non, senón que se entra na definición do que é terrorismo e 

do que non é terrorismo, se se considera un delito de carácter político, estarían en 

diferente tipo de definición. Salienta a Sra. Lemus que ningún tribunal di que a política 

de reinserción está vencellada directamente coa política de reinserción. Considera que 

a moción non é so de dereitos fundamentais, e que todos o saben e que hai 

determinadas posicións políticas a media tinta, engadindo que é perigoso, porque se 

están achegando a que un día pase algo e se teñan que levar as mans á cabeza. Di a 

Sra. Lemus que, tratándose da familia do Sr. Antón, non será ela a que diga que non o 

pasa mal, porque sería un mero rasgo de empatía humana, pero isto non é a moción. 

Remata a Sra. Lemus a súa intervención anunciando que non apoiará a moción, di que 

poderían seguir ata a eternidade falando deste tema de Resistencia Galega, pero que 

para iso existen os tribunais e ela non ten que estar xulgado, prexulgando ou 

rexulgando ás persoas condenadas a tales efectos. 
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Intervén o concelleiro do PP, Sr. Vázquez Pallas, quen di que dende o seu grupo están 

coa familia, pero que se está a falar doutra cousa distinta. Di que se fala dun señor que 

a Audiencia Nacional considera terrorista e ao que se lle aplica unha política 

penitenciaria nese senso. Sinala o Sr. Vázquez Pallas que a política penitenciaria que 

se aplica aos presos de organizacións terroristas non persigue prexudicar ao que 

cumpre a condena e menos as súas familias, senón que persigue a reinserción social 

individual do condenado. Explica que manter os presos vinculados a actos terroristas 

en cárceres galegas, conleva a concorrencia de varios condenados da mesma 

organización, no mesmo centro penitenciario, o que facilita que manteñan a estrutura 

viva no interior da mesma, e isto si que dificulta a reinserción do interno. O que se 

pretende xustamente é evitar que os presos do mesmo grupo que non teñan vontade 

de reinsertarse, poidan perturbar a reinserción daqueles que sí intentan integrarse 

novamente na sociedade, e se se manteñan alonxados e se permite a súa autonomía 

persoal a través da súa relación con outros internos alleos á súa organización, iso 

facilita a súa reinserción. Anuncia o Sr. Vázquez Pallas o voto en contra do seu grupo. 

 

O Sr. alcalde di que respeta a posición de cada quen, engadindo que a moción pide o 

que pide, non entrando en consideracións de se os delitos son de motivacións políticas 

ou non, senón que o que se pide e que cumpra a súa condena nunha cárcere galega,e 

que iso repercuta positivamente, xa non tanto nel, que ten que cumprir a condena, 

senón na  súa familia, á que di coñecer e apreciar. Considera que a moción debe 

contextualizarse así en clave de dereitos fundamentais, en clave local e en clave de 

comprensión da situación. Salienta que na propia moción aparece explicitada a 

condena á violencia, engadindo que volta o eterno debate que se da, que non está 

disposto a que se lles instrumentalice por ese debate, de forma interesada, poñendo o 

foco onde hai que poñelo. Remata o Sr. alcalde anunciando o voto a favor do equipo de 

goberno polas razóns que explicitou na súa primeira intervención. 

 

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 en contra 
(5 PP e 2 grupo mixto-IN-TEO), acorda instar ao Goberno do Estado a garantir o 
respecto escrupuloso de todos os dereitos fundamentais de Antóm Santos Péres 
durante a súa permanencia en prisión, e a tal fin: 
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1.- Trasladar a Antóm Santos Péres a un centro penitenciario radicado en Galiza, 
para que cumpra a súa condena preto da súa familia e do seu lugar de residencia, 
para garantir a efectividade do seu dereito fundamental á reinserción social e 
evitar o seu desarraigo social. 

2.- Aplicar criterios obxectivos no seu réxime penitenciario, evitando a aplicación 
arbitraria e non razoada xuridicamente do réxime pechado ou doutros que 
impliquen restricións ilegais e inxustificadas. 

3.- Garantir o respecto escrupuloso de todos os dereitos fundamentais de Antóm 
durante a súa permanencia en prisión. 

Sendo as vinte e una horas e corenta e catro minutos, sae do Salón de Plenos a 

concelleira do equipo de goberno, Dª María Carmen Álvarez Garea. 

 
 
7.- DITAME DA MOCIÓN DO GRUPO MIXTO (PSdeG-PSOE) SOLICITANDO A 
COMPARECENCIA DIANTE DO PLENO DO ALCALDE PARA DAR CONTA DAS 
XESTIÓNS REALIZADAS POR SOBRECUSTO DO CENTRO SOCIOCULTURAL 
TRANSPORTABLE E ACONDICIONAMENTO DE ZONAS VERDES E DEPORTIVAS 
DO CONCELLO DE TEO. 
 O Sr. alcalde cede a palabra á portavoz do grupo mixto, D.ª Uxía Lemus de la Iglesias. 

 

A Sra. Lemus da conta da moción do seu grupo de 14 de decembro de 2013 (rex. 

entrada nº 11.317), que se recolle a continuación, ditaminada favorablemente pola 

Comisión Informativa de urbanismo, vivenda, infraestruturas e seguridade cidadán de 

19/12/2013.  

 

“Uxía Lemus de la Iglesia, concelleira do Grupo Mixto municipal polo PSdeG-PSOE, en 
base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida 
resultar de aplicación, presenta esta MOCIÓN, PROPOSTA DE COMPARENCIA 
DIANTE DO PLENO DO ALCALDE, MARTIÑO NORIEGA, 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). 
 
No último Pleno do mes de novembro, tivemos coñecemento de que por sentenza 
xudicial o Concello de Teo estaba obrigado a pagar un sobrecoste de 40.197,22 euros 
na obra do “Centro sociocultural transportable e acondicionamento de zonas verdes e 
deportivas do concello de Teo”, executado pola empresa “Jesús Martínez Alvárez 
Cosntrucciones SL”. 
 
Logo de ver que neste Pleno, o Alcalde comprometeuse a estudar as posibles 
alternativas de actuación a fin de que este sobrecoste non tivera que ser integramente 
polo Concello e/ou repercutir o mesmo na dirección de obra externa. 
 
Á vista de canto antecede, solicítase a adopción do seguinte  

 
ACORDO 

 
A comparecencia do Alcalde do Concello de Teo, Martiño Noriega Sánchez, diante do 
Pleno para dar conta das xestións realizadas en relación co sobrecoste de 40.197,22 
euros na obra do “Centro sociocultural transportable e acondicionamento de zonas 
verdes e deportivas do concello de Teo”, executada pola empresa “Jesús Martínez 
Alvárez Construcciones SL””. 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, o 

portavoz do BNG, Sr. Fernández, e o portavoz do PP, Sr. Guerra, anuncian o apoio dos 

seus respectivos grupos á moción. 

 

O Sr. alcalde di que xa explicou que a única posibilidade que se podía ver era a de 

repercutir sobre os directores de obra. 

 

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

concelleira do equipo de goberno, D.ª María Carmen Álvarez Garea. 
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Explica o Sr. alcalde que no concello non se aprobou ningunha modificación, 

engadindo que explica isto porque o único que se vai a debater na comparecencia é o 

contido do informe. 

 

Preguntado polo Sr. alcalde, os/as concelleiros/as renuncian á apertura dunha segunda 

quenda de intervencións. 

 
Rematado o debate e sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por 
unanimidade dos seus membros presentes (7 concelleiros/as non adscritos/as, 5 
PP, 2 BNG e 2 grupo mixto), acorda: 
 
A comparecencia do Alcalde do Concello de Teo, Martiño Noriega Sánchez, 
diante do Pleno para dar conta das xestións realizadas en relación co sobrecoste 
de 40.197,22 euros na obra do “Centro sociocultural transportable e 
acondicionamento de zonas verdes e deportivas do concello de Teo”, executada 
pola empresa “Jesús Martínez Alvárez Construcciones SL”. 
 
 
8.- MOCIÓNS. 
Antes de entrar no punto noveno 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, explica que o concelleiro do equipo 

de goberno, Sr. Iglesias, ten unha moción sobre a lei do aborto, e pregunta se algún 

grupo municipal quere presentar algunha outra moción de urxencia, sen que se 

presente ningunha máis polos grupos municipais. 

 

O Sr. alcalde pídelle ao Sr. Iglesias que argumente a urxencia da moción. 

 
O Sr. Iglesias di que, despois da aprobación no Consello de Ministros, o venres 

pasado, da chamada lei de protección da vida do concebido e os dereitos da muller 

embarazada, parece necesario reafirmar, de xeito rápido e contundente, a toma de 

posición da Corporación de setembro do 2012. 
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Sometida a  urxencia a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 
presentes, e co quórum da maioría absoluta do número legal dos seus membros, 
acorda que se proceda ao debate e posterior votación da moción do equipo de 
goberno para reclamar a consideración de dereito a interrupción voluntario do 
embarazo. 
 

O Sr. Iglesias sinala que non é preciso unha defensa moi ampla desta moción e lembra 

que en setembro do ano 2012 toda a Corporación, por unanimidade, tomou a decisión 

de ter en conta que o aborto era un dereito da muller e que era un dereito fundamental    

dentro dos dereitos da saúde sexual e reprodutiva. Explica que naquel momento se 

pedía que se paralizara o cambio da Lei 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva e 

interrupción voluntaria do embarazo, porén non foi así e o outro día aprobouse o 

anteproxecto de lei, e ten todos os visos de acabar aprobada no Parlamento pola 

maioría do PP. Di o Sr. Iglesias que a sensación que hai é que se está nun proceso de 

emerxencia moral, non créndose o que está pasando, existindo a sensación de que é 

un mal soño, que non pode ser que uns dereitos que tardaron anos en conseguirse e 

unha regulación que non estaba contestada dentro da maioría social, de repente se 

racha por uns intereses que non se acaban de entender. O Sr. Iglesias di que, en base 

a isto, e aínda que a limitación das competencias dunha Administración local son 

evidentes, se facía necesario plantexar que o concello, dentro das súas limitacións e 

cos instrumentos que teña, vai a intentar paliar, tanto a nivel informativo como a nivel 

de apoio e asesoramento, as eivas e evitar a dor e o sufrimento das mulleres que 

poidan ser vítimas desta nova regulación, razón pola que se fai un refrendo da postura 

do ano 2012. 

 

O Sr. Iglesias da conta da moción do equipo de goberno, para reclamar a 

consideración do dereito a interrupción voluntaria do embarazo, de 23 de decembro, 

que se recolle a continuación. 

 

“MOCIÓN QUE PRESENTA O CONCELLEIRO IGNACIO IGLESIAS VILLAR, EN 
REPRESENTACIÓN DOS CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS DO GRUPO DE 
GOBERNO   DO CONCELLO  DE TEO PARA  RECLAMAR A CONSIDERACIÓN DE   
DEREITO  A INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DO EMBARAZO 
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Ao abeiro do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, 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. 
O pasado venres o actual Goberno de España aprobou a reforma da regulación da 
interrupción voluntaria do embarazo, a mais restrictiva dende a dictadura, e so igualada 
en Europa polos países confesionalmente católicos. A “Ley 2/2010 de 3 de marzo, de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”,  que regulaba 
a intervención médica que efectiviza a decisión de abortar consolidou esta práctica 
sanitaria como un dereito, dereito que se recolle na maioría dos países europeos.  
A maternidade  libremente decidida integrase no resto da vida da muller, non a arrasa. 
Ese é o valor real que na práctica esta consolidado, e unha interrupción voluntaria do 
embarazo pode ser a única oportunidade de ter unha maternidade feliz e harmónica co 
resto da vida da muller. 
Aínda tendo en conta que esta é unha lexislación estatal e que a capacidade dun 
concello neste tema é mínima, non nos damos por vencidos, e dentro das nosas 
posibilidades podemos explorar vías de axuda para as mulleres que van a ser vítimas 
desta desfeita. 
Por todo o antedito, e tendo en conta que en setembro do ano 2012 esta corporación 
xa se manifestou no mesmo senso,  
 
o Concello de Teo aproba a seguinte moción: 
1. Manter a nosa posición que considera que é un dereito das mulleres poñer fin a un 

embarazo mediante unha intervención sanitaria con garantías e dentro da rede 
pública, con idénticas limitacións que existen na maioría dos países europeos.  

2. Este concello acorda realizar as accións oportunas para reforzas a información e 
asesoramento as mulleres que desexan abortar, incluíndo as solucións no 
estranxeiro e buscara redes de apoio que poidan paliar a nova normativa. Os 
Servizos Sociais municipais e CIM asumiran dentro dos seus recursos esta función. 

3. Apoiar as mobilizacións que apoien a defensa da consideración de que o aborto é 
un dereito das mulleres. 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 23 de decembro de 2013”  
 
 
Aberta a primeira quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que aínda non coñece o novo texto e que a moción cree que é un pouco prematura. 

 

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que o que fala o Sr. Iglesias de 

emerxencia moral é ética é certo, engadindo que a sensación que ten como muller é 
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que lle se cercena un dereito que ten, en base a consideracións, como mínimo, 

relixiosas, porque as consideracións de tipo social que utiliza Gallardón, en relación ao 

número de abortos, xa se veu hoxe que é falsa, xa que o número de abortos no ano 

2012 baixou un  cinco por cento. A Sra. Lemus di que agradecería que neste tema se 

intente facer a maior presión posible, non so nas redes sociais, senón tamén nas rúas, 

apoiando as movilizacións que se van a realizar. A concelleira do grupo mixto di que se 

nega a pensar que se trata dun feito consumado e que se nega a perder ese dereito 

sen dar a loita primeiro. Remata a Sra. Lemus a súa intervención sinalando que espera 

que o punto 2 nunca se teña que aplicar.  

 

Intervén o portavoz do BNG, Sr. Fernández, que lle cede a palabra á concelleira do seu 

grupo, D.ª Carmen Diéguez González. 

 

A Sra. Diéguez di que está de acordo co contido da moción e que está un pouco 

cabreada. Opina que o corpo das mulleres é das mulleres e  son estas as que teñen 

que decidir. Explica que hoxe tentaba lembrarse do que falara o 25 de novembro, e 

lembrouse de que falara de que as obras son amores, e que con isto se ve a política do 

PP, e sobre todo a violencia contra as mulleres. Remata a Sra. Diéguez a súa 

intervención sinalando que non se pode dar ningún paso atrás. 

 

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 están a favor do aborto responsable, engadindo que se fala do 

dereito das mulleres, porén en ningún momento ninguén di nada do dereito da criatura, 

que tamén é un protagonista do embarazo. 

 

Intervén o concelleiro do equipo de goberno, Sr. Iglesias, e di que se trata dunha 

postura acordada en setembro do ano 2012, na que esta moción non desentona en 

absoluto, polo que debería existir un pouco de responsabilidade. Sinala o Sr. Iglesias 

que as palabras están medidas para conseguir unanimidade, porque é importante que 

esta se repita. Cree que unha interrupción voluntaria do embarazo pode ser o último 

recurso que garanta unha maternidade feliz, porque as maternidades deben estar 
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incluídas nos proxectos vitais das mulleres, e polo tanto nos proxectos laborais, sociais, 

familiares e afectivos. Salienta o Sr. Iglesias que so se está lembrando o que se 

acordou no ano 2012, debéndose de perseverar niso. Pide o apoio á moción, 

engadindo que se fixo con vocación de manter a unanimidade. Salienta o Sr. Iglesias 

que se trata dun tema serio, polo que hai que facer forza e manter o que existe, e non 

dar un paso atrás e voltar ao franquismo. Remata o Sr. Iglesias a súa intervención 

sinalando que a xente non entende o que está pasando, porque a lexislación actual non 

estaba dando problemas.  

 

Aberta a segunda quenda de intervencións, o concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, di 

que está de acordo co tema do aborto, non estando de acordo co que lle chaman a 

barra libre, engadindo que é máis de centro dereita que algúns e máis de centro-

esquerda que algúns, que son da extrema esquerda. Espera o Sr. Parajó que na 

tramitación parlamentaria esta lei que quere aprobar o PP se corrixa bastante, 

engadindo que o que si ten claro é que as mulleres ou nenas con unha idade lle teñen 

que pedir permiso aos pais, e as persoas con casos nos que o feto teña problemas, 

tamén teñen dereito a abortar. 

  

Intervén a  concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, e di que o permiso das menores de 

dezaseis anos non é tal permiso, senón que é que ten que terse coñecemento da 

situación da menor, e ao igual que poden decidir ser nais poden decidir abortar. Di que, 

tratándose do nasciturus, o que lle molesta é que se contrapoña un dereito contra 

outro. Di a Sra. Lemus que non pode entender que dende unha lei se lle diga que si 

queda embarazada e non é viable, incluso na semana vinte e seis se pode facer un 

parto inducido, como se fora unha incubadora. Considera que se lle nega á muller o 

dereito a decidir sobre a súa vida, o seu corpo e a súa sexualidade. Explica que un 

principio básico é decidir cal é a vida que queres ter ti e ese fillo, se o queres ter ou 

non, se o queres dar en adopción, etc, é dicir, decidir sobre a túa vida. Explica a Sra. 

Lemus que a súa sexualidade está marcada pola lei, engadindo que sería igual que se 

a lei di que non se poden usar os preservativos. Espera a Sra. Lemus que coa presión 

política, igual que se votaron atrás outras leis, se poida conseguir que esta lei non vai 

para diante. Salienta que non quere modificar nin reformar a nova lei, senón que quere 

a antigua lei. A Sra. Lemus remata a súa intervención sinalando que se esta lei se 
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aprobara sería un dos máis tristes da democracia, agradecendo ao Sr. iglesias que 

trouxera esta moción, e agradece a loita de moitos para que esta lei non saia adiante. 

 

Intervén a concelleira do BNG, Sra. Diéguez, que sinala que despois do dito so quería 

engadir que, en vez de facer leis deste tipo, en vez de machacar os dereitos das 

mulleres, deberíanse facer plans de formación sexual, nas escolas e nos institutos, e 

reforzar os centros de planificación familiar, para evitar que a xente teña que chegar a 

abortar. Considera a Sra. Diéguez que se ten que incidir noutro tipo de medidas e non 

prohibir por prohibir. 

 

Intervén a concelleira do PP. Sra Leborán, e sinala que están de acordo en que a base 

é a formación, pero que a muller pode decidir chegar a estar embarazada, pero non 

pode decidir quitarlle a vida a unha criatura ou non, porque os dereitos da muller non 

poden estar por enriba dos dereitos doutra persoa, que é esa critatura. 

  

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-
PSdeG-PSOE) e seis abstencións (5 PP e 1 grupo mixto-IN-TEO), acorda: 
 
1.- Manter a nosa posición que considera que é un dereito das mulleres poñer fin 
a un embarazo mediante unha intervención sanitaria con garantías e dentro da 
rede pública, con idénticas limitacións que existen na maioría dos países 
europeos.  
 
2.- Este concello acorda realizar as accións oportunas para reforzas a 
información e asesoramento as mulleres que desexan abortar, incluíndo as 
solucións no estranxeiro e buscara redes de apoio que poidan paliar a nova 
normativa. Os Servizos Sociais municipais e CIM asumiran dentro dos seus 
recursos esta función. 

3.- Apoiar as mobilizacións que apoien a defensa da consideración de que o 
aborto é un dereito das mulleres. Dar traslado deste acordo ao goberno central, 
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ao presidente da Xunta de Galiza, así como aos grupos parlamentarios do 
Parlamento de Galiza. 
 
O Sr. Parajó pide explicación de voto e, co permiso da presidencia, di que neste 

momento, tal e como está a lei, non votaría a favor da mesma. 

 
9.- ROGOS E PREGUNTAS. 
ROGOS E PREGUNTAS FORMULADOS POLO GRUPO MIXTO. 
O concelleiro do grupo mixto, Sr. Parajó, formula o seguinte rogo/pregunta: 

1.- Di o Sr. Parajó que non ve lóxico que o Sr. alcalde diga un día que pon as 

bandeiras, e despois non as poña, un día as pon e outro día as quita, outro día poña 

unha pancarta e despois pon outra e despois venlle un tema e pon outra. Opina o Sr. 

Parajó que o concello, como edificio, non é iso. Di que cando chegou, veu unha 

pancarta do aborto, e aínda estaban agora debatendo a moción e xa estaba aí a 

pancarta. Dirixíndose ao Sr. alcalde o Sr. Parajó dille que, con todos os seu respetos, 

isto non é serio. 

 

O Sr. alcalde di que recolle a queixa e a preocupación do Sr. Parajó sobre a súa 

inestabilidades existencial, pero que en todo caso despois do debate a pancarta ten 

toda a súa razón de ser, aínda que quizais non se mediron ben os tempos. 

 

A concelleira do grupo mixto, Sra. Lemus, refírese aos/as rogos e preguntas que 

formulou por escrito para o Pleno anterior. 

 

2.- Pregunta de 13 de novembro (rex. entrada nº 10.219, de 16/11/2013), relativa ao 

saneamento en A Pedreira. 
“UXIA LEMUS DE LA IGLESIA, concelleira do PSdeG PSOE do Concello de Teo, Grupo 
Municipal Mixto, presente a seguinte PREGUNTA PARA RESPOSTA ORAL NO PLENO DO 
28/11/2013. 
 
EXPON 
 
Lembremos que en ocasiones anteriores, este partido solicitou melloras na zona da 
Pedreira: 
 

- O aglomerado da pista, con entubado das cunetas hasta o límite dos peches das 
fincas, co que se gañaría anchura da pista e seguridade viaria para os peóns. 
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- O cambio do tubaxe da conexión na ponte do río, co que se terminarían os cheiros e 
os  desbordamentos das arquetas que verten directamente na estrada da Diputación 
e dentro dalgunhas fincas dos veciños.  

 
A través da presente, engadimos unha nova solicitude. Hai un grupo de casas, na Pedreira, 
números 42-43-44-45-49, non conectadas á rede de saneamento. Ante a imposibilidade de 
facer esta conexión coa rede que baixa pola estrada entre Raíces e A Pedreira, os veciños 
solicitan se estudie a posibilidade de facer dita conexión coa rede que ven desde Ames pola 
parte traseira das súas fincas, e que atravesa o Río Tinto. 
 
SOLICITA 
 
Se informe no Pleno do 28/11/2013, sobre as posibilidades de conexión das vivendas da 
Pedreira, nº 42-43-44-45-49, á rede de saneamento, procedendo a súa execución”.  
 
Explica a Sra. Lemus que tratándose desta pregunta xa lle foi remitido un informe que 

leerá con atención para ver que se pode facer. 

 

3.- Rogo de 13 de novembro de 2013 (rex. entrada nº 10.217, de 15/11/2013), sobre 

puntos de luz na rúa Balcaide. 

“UXIA LEMUS DE LA IGLESIA, concelleira do PSdeG PSOE do Concello de Teo, Grupo 
Municipal Mixto, presente o seguinte ROGO PARA O PLENO DO 28/11/2013. 
 
EXPON 
 
No Lugar de Balcaide, a veciñanza quéixase da falta de iluminación en toda a aldea. Os 
focos de luz existentes hoxe en día son moi antigos, de pouca potencia, o que provoca que 
moitos dos viarios do lugar permanezan nunha completa escuridade. 
 
Este feito puido ser comprobado insitu por membros da agrupación local do PSdeG-PSOE de 
Teo, como a visibilidade é nula, incluso de día cando orballa. 
 
SOLICITA 
 
Se proceda á maior brevidade posible ao cambio de algún dos puntos de luz por focos mais 
potentes, nas distintas rúas do interior do Lugar de Balcaide, Calo”. 
 

 

4.- Rogo de 13 de novembro de 2013 (rex. entrada nº 10.218, de 15/11/2013), sobre as 

canalizacións das pluviais na rúa camiño portugués. 
“UXIA LEMUS DE LA IGLESIA, concelleira do PSdeG PSOE do Concello de Teo, Grupo 
Municipal Mixto, presente o seguinte ROGO PARA O PLENO DO 28/11/2013. 
 
EXPON 
 
Tras coñecer que os veciños da Rúa Camiño Portugués na súa parte inicial, na conexión coa 
Rúa da Estación de Osebe, procederon eles mesmos á limpeza da canalización de pluviais, 
pero que estas seguen a producir moitos problemas na zona pola falta de limpeza. 
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SOLICITA 
 
Se proceda á maior brevidade posible á limpeza da canalización das pluviais na Rúa Camiño 
Portugués, nomeadamente no tramo entre os números 1 e 16”. 
 
 
O Sr. alcalde agradece a Sra. Lemus a súa intervención, recolléndose as súas 
peticións. 
  

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

1.- O Sr. Fernández di que lle gustaría facer un rogo en relación coa información dos 

contedores do lixo, tanto respecto do lixo de cada contedor como o teléfono do punto 

limpo, porque a xente pregunta. Explica o Sr. Fernández que esta cuestión figura nos 

pregos da concesión e segue sen materializarse, sobre todo o teléfono do punto limpo, 

así como os horarios. 

 
2.- Refírese o Sr. Fernández á reunión dos representantes do goberno municipal cos  

veciños/as os Tilos e interésase pola valoracións e conclusións do equipo de goberno. 

 
O Sr. alcalde di que foi unha xuntanza de tres horas e media e que sería difícil resumir 

todas as cuestións, posto que foron moi diversas. Salienta que o que dou para máis 

debate foi a reordenación do tráfico, tamén o tema do transporte público, tanto a 

sentenza como o do transporte comarcal, e outras cuestións puntuais. 

 

Pregunta o Sr. Fernández cal é a valoración do equipo de goberno. 

 

A Sra. Hermida pregúntalle ao Sr. Fernández a que reunión se refire este concelleiro. 

 

O Sr. Fernández  di que houbo unha reunión na que se falou dun referéndum. 

 

A Sra. Hermida aclara que o Sr. Fernández estase referindo á reunión promovida pola 

asociación de veciños. 

O Sr. alcalde explica que a xuntanza a promoveu a asociación de veciños dos Tilos e 

asistiron Anxo Rey, Rafael e Nacho e tratouse unha proposta da asociación, como 

outra proposta que xurdira no concello, e acordouse seguir traballando. Salienta o Sr. 
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alcalde que houbo un acto do concello onde tamén saíu ese tema, e onde se viu  que 

existían distintos posicionamentos. Di o Sr. alcalde que o proceso está aberto, e as 

distintas propostas se someterán a estudo técnico, engadindo que o proceso está 

aberto. O Sr. alcalde aclara que a proposta que levantou máis debate foi, non a do 

concello, senón a da asociación. 

 

3.- Di o Sr. Fernández que na pista de Mouromorto a Cabovila hai petrogligos 

catalogados e un deles está sufrindo unha importante erosión e está a punto de 

desaparecer. Di o Sr. Fernández que tamén están as mámoas e refírese tamén á 

plantación de eucaliptos. Pide o Sr. Fernández que se revise cal é a situación. 

 

A Sra. Hermida dille ao Sr. Fernández que se lle respostará por escrito unha vez que 

se estude o tema. 

 

4.- A concelleira do BNG, Sra. Diéguez, di que lles comunicaron que na gardería de A 

Ramallosa existen unhas baldosas da entrada desprendidas e unha tapa dunha 

alcantarilla levantada, engadindo que como estás cuestións as ia a plantexar no pleno 

anterior, non sabe se xa estarán corrixidas estas deficiencias. 

 

O Sr. Francos di que o das baldosas si que tiña constancia, que se está buscando o 

material, e que se está mirando de formigonar a entrada, tratándose da alcantarila, o 

Sr. Francos di que se dou aviso varias veces, pero que é cousa de Aquaguest. 

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

1.- A Sra. Leborán di que no recorrido das pista de Feros hai un poste de luz que está 

pola metade, suxeito so cos cables. 

 

O Sr. Francos resposta que se reiteraron os avisos, engadindo que como ese hai máis 

e que telefónica non fai caso, e que se seguirá insistindo. 

2.- Refírese a Sra. Leborán ao club de fútbol de Cacheiras sinalando que parece que 

os pais teñen que mercar ás equipaxes e os que non poden os botan. 
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Intervén a Sra. Hermida quen explica que se trata dunha entidade privada e como tal 

dótanse da súa organización. Di que é certo que teñen unha escola de fútbol base que 

recibe subvención municipal e que houbo un acordo pola asemblea. 

 

A Sra. Leborán di que se houbo a asemblea, moitos socios non se enteraron. 

 

A Sra. Hermida explica que o que teñen que mercar é a equipación do club, engadindo 

que se trata de algo que afecta ao propio club, e a súa organización interna, non ao 

goberno municipal. 

 

3.- O Sr. Guerra refírese á marquesina de Lamas e á necesidade de poñerlle cristais, 

que di que custarían 50 €. 

 

O Sr. Francos di que se mirará a principios de ano, pero que iso dos 50€  depende, 

porque se é de medio centímetro, pode ser, pero senón non. 

 

4.- O Sr.  Guerra interésase polo camiño que hai o fondo de Lamas, que se ia a rechear 

de terra. 

 

O Sr. Francos di que segue esperando polos cartos de medio rural. 

 

5.- O Sr. Guerra pregunta polo poste de telefónica que hai subindo Baamonde. 

  

O Sr. Francos resposta que ese é un dos que dicía, e que xunto a ese está o de 

Hermida e o de Feros, estando avisada telefónica. 

 

6.- O Sr. Vázquez Pallas di que chegou ás súas mans unha sentenza que saíu do 

Xulgado o 28 de novembro no que condena a pagar ao concello por obras feitas por 

CEFIGAL nos anos 2005-2006. 

 

Di o Sr. Vázquez Pallas que “a demanda di que non existe constancia da realización 

dos traballos” e pregunta que traballos son. 
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O Sr. alcalde dille ao Sr. Vázquez Pallas que se trata dunha gran pregunta, porque se 

está a falar dunhas obras do anterior goberno, que non constan, e que se podería 

seguir afondando en obras, como por exemplo os vestiarios do campo de fútbol da 

Portela. Di que segundo a setenza tense que pagar, porque non existindo informes 

económicos anteriores, o que foi ao Xulgado foi un responsable do goberno anterior e 

lle dou validez ao dito pola empresa. Opina o Sr. alcalde que se trata dun escándalo. 

 

O Sr. Vázquez Pallas di que fai a pregunta porque se quedou perplexo cando leu iso de 

que non hai constancia dos traballos. 

O Sr. alcalde salienta que, dentro das probas, o xuíz lle dou especial importancia á 

comparecencia do concelleiro do anterior goberno que da fe de que os traballos se 

fixeron. Aclara o Sr. alcalde que o que fixo o Sr. Mata foi dicir que tiña constancia de 

que os traballos se fixeron. 

 

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

cinco minutos, de orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a 

presente acta, do que eu, Secretaria, dou fe. 

 
      O alcalde                  A secretaria 

 

  

 

 

 

Martiño Noriega Sánchez                         Virginia Fraga Díaz 
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